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RESUMO 

Esta pesquisa busca compreender a dinâmica das relações intergovernamentais no processo de 

implementação de um programa federal executado localmente, através de uma aproximação 

com o cotidiano da gestão compartilhada de políticas que envolvem mais de um nível de 

governo. Embora as relações intergovernamentais se refiram a uma série de atores públicos, a 

análise aqui elaborada centraliza os papéis e responsabilidades das burocracias estaduais na 

gestão intergovernamental, atentando-se para suas atividades, atitudes e percepções sobre o 

processo de interação estabelecido com o governo federal. 

Neste trabalho estudaremos essa dinâmica na gestão do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) no Estado de São Paulo, a partir da parceria realizada entre o governo federal e o 

governo estadual para implementar o PMCMV no território paulista. Nesta direção, 

estudaremos o processo que levou o Governo do Estado de São Paulo a aportar recursos 

financeiros próprios para complementar o subsídio federal e, dessa forma, viabilizar o 

PMCMV. Ademais, investigaremos as negociações que dizem respeito a alterações nas 

especificações originais das unidades habitacionais, tal como o aumento do seu tamanho. A 

figura da Agência Paulista de Habitação Social – Casa Paulista foi essencial neste processo, 

configurando-se como a estrutura organizacional que negociou a parceria com o governo 

federal. 

Partindo de entrevistas com os gestores encarregados do programa na Agência Casa Paulista, 

buscaremos compreender a dinâmica das relações intergovernamentais no processo de 

implementação, levando em conta dois elementos: (i) o processo de negociação empreendido, 

especialmente olhando as estratégias mobilizadas para ajustar o programa aos interesses 

locais; e (ii) a percepção que os gestores possuem sobre as interações e sobre os tipos de 

vínculos estabelecidos com as burocracias federais neste processo. Em especial, estudaremos 

de que forma, na percepção e atuação de tais burocratas, a adesão a um programa federal com 

normativas já definidas se configura como uma oportunidade para realizar ajustes por meio de 

negociações federativas.  

De forma geral, parte-se da ideia de que os arranjos institucionais da área da habitação e as 

regras específicas do PMCMV fornecem o quadro geral dentro do qual se desenvolvem os 

vínculos de interação entre as burocracias subnacionais e suas contrapartes federais no caso 

estudado. Entende-se, então, que as regras do PMCMV e os legados da área da habitação 

afetam a forma com que as burocracias atuam e percebem os vínculos intergovernamentais 

estabelecidos. Dentro desta discussão, especial atenção será dada à relação que o PMCMV 

estabeleceu com o restante das políticas de habitação, conformando-se como uma política 

elaborada e executada fora da lógica do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 

Esta singularidade do PMCMV sugere que as negociações e pactuações existentes ao longo da 

gestão compartilhada do programa podem ter se dado, em grande parte, fora da 

institucionalidade de um sistema, configurando padrões mais informais de relação entre as 

burocracias.  

Palavras-chave: Gestão intergovernamental, Relações intergovernamentais, Implementação 

de políticas públicas, negociação federativa, Burocracias estaduais, Programa Minha Casa 

Minha Vida, Agência Casa Paulista. 

  



ABSTRACT 

The purpose of this research is to understand the dynamics of intergovernmental relations in 

the process of implementing a federal program at a local level, for a closer look at the day to 

day shared management of policies which involve more than one level of government. 

Although intergovernmental relations refer to a series of public actors, this analysis focuses 

on the roles and responsibilities of state bureaucrats in intergovernmental management, 

paying attention to its activities, attitudes and perceptions in the interaction process 

established with the federal government. 

In this work we will study this dynamic in the management of the Program My Home My 

Life (Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV) in the State of Sao Paulo, based on a 

partnership created between the federal and state governments for the implementation of 

PMCMV on State land. Accordingly, we shall study the process which led the Sao Paulo 

State Government to contribute its own financial resources to supplement the federal subsidy 

thereby rendering the PMCMV project feasible on São Paulo. Furthermore, we shall examine 

the negotiations related to alterations in the original design of the program, such as an 

increase in the size of the housing units. The role played by the Paulista Social Housing 

Agency (Agência Paulista de Habitação Social - Casa Paulista) is essential in this process, 

taking the form of the organizational structure which negotiated the partnership with the 

federal government. 

Based on interviews with managers of the Paulista Social Housing Agency in charge of 

running the program, we shall attempt to understand the dynamic of intergovernmental 

relations in the implementation process, based on two elements: (i) the negotiating process 

undertaken, especially with a view to strategies mobilized for gearing the program to local 

interests; and (ii) the way in which managers perceive the interactions and the types of links 

established with federal bureaucracies in this process. We shall study how bureaucrats 

perceive pre-defined federal programs, particularly if they understand federal programs as an 

opportunity to negotiate adjustments for the local level. 

Generally speaking, this dissertation is based on the idea that institutional arrangement in the 

area of housing and specific PMCMV regulations provide the general framework within 

which interactive links develop between sub-national bureaucracies and their federal 

counterparts. It is understood, therefore, that PMCMV regulations and legacies within the area 

of housing affect the way in which bureaucracies act and perceive established 

intergovernmental links. 

Special attention shall be given in this discussion to the relationship which the PMCMV 

established with the remaining housing policies, becoming the policy drawn up and executed 

outside the rationale of the Social National Housing System. This particularity of the 

PMCMV suggests that negotiations and agreements throughout the Program’s shared 

management may have taken place, to a large degree, outside the institutional parameters of a 

system, forming more informal patterns of interaction between bureaucracies.  

Key words: Intergovernmental management, Intergovernmental relations, Policy 

Implementation, Federative Negotiations, State bureaucracies, My Home, My Life Program, 

Casa Paulista. 
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INTRODUÇÃO  

  

Em um sistema federativo que constitucionalmente prevê competências compartilhadas, as 

políticas públicas e os programas intergovernamentais são regra e não exceção. No caso 

brasileiro, o art. 23 da Constituição Federal de 1988 (CF 88) estabeleceu competências 

comuns para a União, estados e municípios em áreas importantes de políticas públicas, como 

saúde, assistência social, educação e habitação, entre outras
1
. Além disso, o arranjo federativo 

desenhado na CF 88, ao definir os estados e municípios como entes autônomos, fez com que 

os governos subnacionais passassem a assumir funções de políticas públicas por três motivos: 

(i) por serem constitucionalmente obrigados; (ii) por iniciativa própria; ou (iii) por adesão a 

algum programa proposto por outro nível de governo (ARRETCHE, 2002, 1999).  

A literatura sobre federalismo no Brasil reconhece os meados da década de 1990 como o 

momento em que o governo federal passou a implementar uma série de ações com o objetivo 

de nacionalizar padrões de políticas públicas2 (FRANZESE, 2010). O fortalecimento do 

governo federal expressou-se em termos de coordenação federativa, mantendo esforços para a 

promoção da universalização de políticas públicas por meio da ação subnacional (ABRUCIO; 

FRANZESE, 2008).  

                                                 
1
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - zelar pela 

guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; II - cuidar da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; III - proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 

notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 

outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à 

ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 

de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII - fomentar a produção agropecuária e 

organizar o abastecimento alimentar; IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; X - combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; XI - registrar, acompanhar e 

fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito (BRASIL, 1988). 
2
 A literatura sobre federalismo no Brasil identifica, de forma quase consensual, que os primeiros anos após a 

promulgação da Carta Constitucional foram marcados por um grande processo de descentralização das políticas 

públicas, tornando os entes subnacionais protagonistas na gestão de políticas públicas. No entanto, esse processo 

se deu de forma bastante descoordenada nos primeiros anos, com ritmos de descentralização diferentes, a 

depender da área setorial de políticas e, também, do estado ou município em questão. Assim, a heterogeneidade 

das unidades subnacionais no caso brasileiro também contribuiu para que os primeiros anos da descentralização 

ocorressem de forma bastante descoordenada. 
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Lotta et al. (2014) observam que esse movimento de coordenação se materializou na 

formulação de políticas, programas e planos por parte do governo federal, caracterizando uma 

dupla tendência no contexto federativo brasileiro: por um lado, transferência de recursos com 

descentralização de competências e, por outro, coordenação do governo federal. Esta última 

se deu, majoritariamente, por meio da vinculação do repasse de receitas à prestação mais 

controlada de serviços e pela adoção de metas e padrões nacionais de políticas públicas a 

serem cumpridos pelos entes subnacionais (ABRUCIO; FRANZESE, 2007). 

Gonçalves (2009) sugere que esse movimento de coordenação pode ser encontrado em 

algumas áreas setoriais desde a década de 1990 e, em outras, somente a partir dos anos 2000. 

Além das políticas, programas e planos, a autora destaca que a coordenação também se 

expressa na constituição de sistemas únicos de políticas públicas, por meio dos quais se 

produzem incentivos à adesão dos entes subnacionais junto a contrapartidas e condições a 

serem cumpridas. Assim, as mudanças observadas a partir de meados da década de 1990 

revelam alterações nos padrões de relações intergovernamentais (RIGs) no contexto 

federativo, mostrando a complexidade do arranjo brasileiro.  

As alterações introduzidas com a promulgação da Constituição, bem como as modificações 

realizadas na década de 1990, montaram um cenário em que, na maioria das políticas públicas 

relevantes, é possível encontrar gestores municipais, estaduais e federais atuando em 

conjunto. Em algumas áreas trata-se de sistemas de políticas públicas propriamente 

instituídos, tal como na saúde (Sistema Único de Saúde, o SUS) e na assistência social 

(Sistema Único de Assistência Social, o SUAS). Em outras áreas setoriais se trata de políticas 

ou programas desenhados pelo governo federal – em alguns casos com a participação dos 

níveis subnacionais – que pressupõem a adesão dos estados e municípios para garantir a 

implementação, tal como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Em 

ambos os tipos o componente intergovernamental é essencial.  

A dimensão intergovernamental tem impactos no processo de políticas públicas como um 

todo e, especialmente, na fase de implementação. Com efeito, em programas federais que 

precisam dos entes subnacionais para serem colocados em ação, o processo de implementação 

pode se tornar um recurso de barganha dos estados e municípios. Nesse sentido, um debate 

presente na literatura é em que medida a adesão a programas federais se configura – para os 

estados e municípios – como uma oportunidade de barganha e de alcance de objetivos locais 

(INGRAM, 1977).  
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Entretanto, temos escassa compreensão das dinâmicas internas que caracterizam o processo 

de gestão da implementação dos programas federais no âmbito subnacional, sobretudo no que 

diz respeito aos aspectos relacionais do processo. Os estudos sobre políticas públicas que 

incorporam a dimensão intergovernamental tendem a se concentrar nos aspectos institucionais 

e na fase da formulação. Ademais, nos trabalhos em que há uma preocupação com a 

implementação intergovernamental, o enfoque analítico predominante tem sido orientado 

pelos problemas da coordenação federativa, tendo o objetivo de entender as ações que o 

governo federal pode realizar para garantir que as burocracias subnacionais sigam as 

normativas federais no processo de implementação. 

Alternativamente, torna-se relevante abrir a “caixa preta do estado” a partir do olhar dos 

atores subnacionais, observando as dinâmicas e processos internos que caracterizam a gestão 

compartilhada das políticas públicas. Não se trata, então, de compreender como o governo 

federal pode garantir que os entes subnacionais obedeçam às normativas federais, mas 

verificar qual é o papel das burocracias subnacionais nas interações do processo estabelecido.  

Nesta direção, o objetivo deste trabalho é o entendimento dos mecanismos que as burocracias 

subnacionais (no caso, estaduais) mobilizam para implementar programas federais, ao atuar 

dentro de um quadro complexo de regras e normativas determinadas pelo nível nacional. Em 

especial, os tipos de relações que estabelecem com as burocracias federais, os canais de 

comunicação que utilizam e as estratégias que mobilizam para realizar ajustes que adequem o 

programa à realidade e aos interesses locais. Assim, procura-se compreender de que forma o 

poder normativo da União (ARRETCHE, 2012) e o poder de implementação dos entes 

subnacionais influenciam a gestão intergovernamental e o jogo federativo estabelecido.  

Ademais, entende-se que o desenho do programa federal pode impactar a forma como se 

desenvolvem as relações intergovernamentais na fase da implementação. De fato, um 

programa que prevê, por exemplo, a existência de fóruns federativos e/ou outros canais 

formais de relacionamento gerará certo tipo de interação entre as burocracias 

intergovernamentais. Já um programa que não organiza essas interações pode abrir espaço 

para outros tipos de relacionamento.  

Autores como Agranoff (2001) e Derthick (2000) ilustram que a resposta à existência ou não 

de cooperação em um sistema federativo com crescente ação nacional deve ser encontrada 

mais nas operações das relações intergovernamentais do dia a dia do que em grandes ações 
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nacionais. É preciso olhar a colaboração e a cooperação a partir da perspectiva da interação 

entre burocratas nacionais e subnacionais. Assim, para documentar as relações 

intergovernamentais, os autores sugerem que se retire o foco de Brasília (Washington, no 

original), adotando uma abordagem “from the states” (AGRANOFF, 2001) e, no caso 

brasileiro, desde os estados e municípios. 

Existe, portanto, um grande espaço para o desenvolvimento de pesquisas que analisem as 

relações intergovernamentais na gestão compartilhada de políticas públicas. A literatura sobre 

relações intergovernamentais, se combinada com os estudos de implementação, tem um 

potencial analítico enorme para a compreensão do funcionamento concreto das políticas 

públicas em sistemas federativos. É nesse contexto que se situa a presente dissertação. 

 

1.1.Objetivos e problemática da pesquisa 

 

Esta pesquisa se propõe a alcançar três principais objetivos. O primeiro, de caráter teórico, 

refere-se à construção de uma ponte de diálogo entre duas literaturas que, embora tenham um 

grande potencial de intersecção, tradicionalmente caminharam de forma paralela e 

independente. Trata-se das literaturas de relações intergovernamentais e de implementação de 

políticas públicas. A síntese construída a partir da análise das principais abordagens de cada 

campo de estudo serve como referencial teórico para iluminar o caso empírico. 

Ainda de cunho teórico, mas mais próximo da análise empírica, o segundo objetivo da 

pesquisa diz respeito ao entendimento do peso da institucionalidade das regras e do arranjo do 

PMCMV na implementação e no desenrolar do jogo federativo estabelecido entre as 

burocracias estaduais e federais. Neste objetivo inclui-se a discussão sobre a importância da 

institucionalidade dos sistemas de políticas públicas nas relações intergovernamentais, bem 

como o peso do legado prévio nos resultados encontrados. 

O terceiro objetivo de pesquisa, agora de caráter empírico, refere-se à compreensão do papel 

das burocracias estaduais na gestão intergovernamental do PMCMV no Estado de São Paulo. 

Em particular, o objetivo é analisar como os burocratas estaduais estabeleceram suas 

interações cotidianas com as contrapartes federais na implementação do PMCMV, 
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observando com especial atenção as estratégias de negociação utilizadas para ajustar o 

programa aos interesses e à realidade local.  

Em janeiro de 2012 foi assinado um Termo de Cooperação e Parceria entre a Secretaria de 

Habitação do Estado de São Paulo (a ser operacionalizado pela Agência Paulista de Habitação 

Social – Casa Paulista) e o governo federal (na figura da Caixa Econômica Federal), contendo 

os termos da parceria que viabilizaria a construção de cerca de 100.000 unidades 

habitacionais no estado. Diante disso, a implementação do PMCMV no Estado de São Paulo 

configura-se como um caso interessante para compreender a dinâmica das relações 

intergovernamentais entre as burocracias federais e as estaduais. Com efeito, o governo 

estadual negociou os termos do acordo, solicitando ajustes para viabilizar o programa no 

estado. Diante desse contexto, é de particular interesse analisar como foi feita essa 

negociação.  

Além das negociações de cunho financeiro para que o estado aportasse recursos ao subsídio 

federal, outros tipos de ajustes foram negociados ao longo da gestão do programa. Por 

exemplo, o governo estadual solicitou alterações nas especificações da unidade habitacional, 

aumentando o tamanho da unidade de 38m² para 43m² e melhorando a qualidade dos 

acabamentos. Por fim, ao longo da implementação, a escolha do local dos empreendimentos 

também se configurou como um aspecto passível de negociação. A interação estabelecida 

entre as burocracias estaduais e suas contrapartes federais para negociar estes aspectos é o 

objeto de estudo desta dissertação.  

Buscaremos compreender essa dinâmica levando em conta dois elementos: (i) o processo de 

negociação empreendido, especialmente olhando as estratégias mobilizadas para ajustar o 

programa aos interesses locais; e (ii) a percepção que os burocratas estaduais possuem sobre 

as interações e sobre os tipos de vínculos estabelecidos com as burocracias federais.  

Tendo em vista os objetivos apresentados e os dois elementos para análise do estudo de caso, 

o trabalho se orientará pela seguinte problemática de pesquisa: 

De que forma (1) o poder de implementação das burocracias subnacionais e (2) o poder 

de normatização das burocracias federais afetam as relações intergovernamentais na 

gestão de políticas compartilhadas?  
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Assim, a problemática de pesquisa inclui algumas questões importantes em seu seio. Um 

aspecto subjacente a ela é a questão das normas e regras do programa estudado. Isto é, ao se 

referir ao poder de normatização, está se pensando, também, nas próprias normas e regras do 

PMCMV e de que forma elas afetam as interações e o jogo federativo estabelecido. Além 

disso, ainda no bojo da problemática, encontra-se o questionamento sobre de que modo o 

poder dos entes subnacionais de implementar os programas federais influencia o tipo de 

relação estabelecido entre as burocracias.  

Desta forma, a problemática será abordada pelas seguintes perguntas de pesquisa:  

1) Qual é o peso da institucionalidade e das regras do desenho do programa federal na 

implementação local e nas relações estabelecidas entre as burocracias? 

2) Qual é o peso do legado prévio na implementação local e nas relações estabelecidas 

entre as burocracias? 

3) Qual é o impacto da própria lógica da implementação no desenrolar das relações 

intergovernamentais durante essa fase?  

Além de procurar respostas na análise teórica, as perguntas acima serão exploradas por meio 

das seguintes perguntas de dimensão empírica:  

1) Quais mecanismos e canais de interação (formais e informais) se estabeleceram entre 

as burocracias na gestão intergovernamental do PMCMV?  

2) Na percepção dos burocratas estaduais, a adesão ao PMCMV se configurou como 

uma oportunidade de negociação com o governo federal?  

Ao responder a essas perguntas pretende-se adotar uma abordagem alternativa, olhando para 

as interações e para os vínculos do processo, ao invés de se atentar somente para as regras 

formais do programa; além disso, ambiciona-se chamar a atenção para a dimensão 

intergovernamental da implementação das políticas públicas no sistema federativo brasileiro.  

 

1.2.Metodologia e escolha do caso 
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Para alcançar o primeiro objetivo teórico proposto, foi realizado um levantamento 

bibliográfico das principais abordagens da literatura de relações intergovernamentais e dos 

estudos de implementação de políticas públicas. Neste levantamento foram analisados os 

trabalhos fundamentais de cada campo de estudo, destacando a evolução das abordagens e os 

aspectos analíticos que mais contribuem para o entendimento da problemática de pesquisa 

apresentada. Em seguida, foi feito um esforço para sintetizar as duas literaturas. Propôs-se, 

então, uma síntese construtiva que destaca seis possíveis pontos de intersecção entre os 

campos de estudo. 

Com vistas ao segundo objetivo, foi retomado um breve histórico da trajetória das relações 

intergovernamentais no Brasil e, sobretudo, da área de habitação. Além disso, levantaram-se 

análises importantes sobre a função e os impactos da existência de arranjos institucionais 

como os sistemas de políticas públicas. Aqui, especial atenção foi dada à relação entre o caso 

estudado (PMCMV) e as demais políticas habitacionais, configurando o programa como uma 

exceção. 

Por fim, para ser capaz de aprofundar a problemática de pesquisa e conseguir respostas às 

perguntas formuladas, foi realizado um estudo de caso da parceria celebrada entre o governo 

federal e o governo do Estado de São Paulo para operacionalizar o Minha Casa Minha Vida 

em território paulista (Parceria Casa Paulista/MCMV).  

Pensando nas características destacadas por Mahoney (2007), a presente pesquisa insere-se no 

rol de estudos que se vale de métodos qualitativos para responder à problemática proposta. 

Por métodos qualitativos entendem-se os procedimentos de investigação empírica que 

objetivam aprofundar e não generalizar ou medir os processos ou fenômenos em questão. A 

vantagem da abordagem qualitativa em relação às pesquisas quantitativas, na visão do autor, é 

possibilitar a criação de novos conhecimentos.  

Com efeito, o autor aponta que a pesquisa quantitativa – a não ser que seja combinada com 

algum tipo de análise qualitativa – somente incluirá as variáveis que já estavam presentes no 

começo da pesquisa. Ao contrário, os métodos qualitativos, por não trabalhar somente com 

variáveis já estabelecidas – mas por deixar aberta a possibilidade de que novos aspectos 

surjam no campo empírico – permitem o desenvolvimento de novas variáveis e novas 

explicações. No nosso estudo de caso, a partir da pesquisa empírica, foi possível iluminar 
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aspectos teóricos que serão aprofundados no Capítulo 3 – “A parceria Casa Paulista/Minha 

Casa Minha Vida: um olhar a partir dos atores estaduais”.  

Partindo da constatação da vantagem do método qualitativo para estudos exploratórios e do 

fato de existirem poucos dados empíricos anteriores sobre o fenômeno analisado, optou-se 

pela realização de um estudo de caso sobre a parceria Casa Paulista/MCMV, enfocando a 

negociação realizada para a assinatura do Termo de Cooperação e Parceria entre o governo 

estadual e o governo federal. 

No caso escolhido, foi analisada a implementação local sem entrar nos resultados da política 

(nem eficácia e nem efetividade), mas focando na gestão cotidiana do programa no nível das 

burocracias. Assim, procurou-se destacar as atividades e práticas realizadas pelas burocracias 

estaduais no relacionamento com as burocracias federais, bem como compreender as 

percepções que os atores estaduais possuem sobre as interações estabelecidas com o governo 

federal. Portanto, o foco encontra-se nas interações construídas pelos burocratas estaduais na 

gestão cotidiana do programa, a partir de suas próprias visões. Os resultados da parceria, em 

termos de redução do déficit habitacional, entram na análise somente na medida em que são 

mencionados pelos próprios entrevistados – não sendo o objeto de estudo do trabalho.  

Em termos metodológicos, o presente trabalho fundamenta-se, primeiramente, em uma 

revisão da bibliografia, baseada nos seguintes temas: implementação de políticas públicas, 

relações intergovernamentais, gestão intergovernamental e negociação federativa. A partir 

dessa revisão foi possível construir uma síntese desses campos de estudos que serviu como 

referencial teórico analítico da dissertação e como guia para analisar o campo empírico.  

Em segundo lugar, para realizar as análises sobre o estudo de caso escolhido, foram feitas 

entrevistas com burocratas estaduais envolvidos na gestão do PMCMV no Estado de São 

Paulo. Inseridos na Agência Casa Paulista, estes burocratas foram responsáveis por negociar 

com o governo federal o aporte de R$ 20.000 por unidade habitacional construída, bem como 

por elaborar alterações nas especificações das unidades habitacionais. Adicionalmente, foi 

realizada uma entrevista com um burocrata federal envolvido nas negociações e na gestão da 

parceria
3
. 

                                                 
3
 O entrevistado do governo federal está inserido na Caixa Econômica Federal. Embora tenha se tentado contatar 

o Ministério das Cidades, sempre fomos direcionados para a Caixa como a verdadeira protagonista, do lado 

federal, da parceria estudada. 
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A opção por entrevistas encontra respaldo na literatura norte-americana sobre relações 

intergovernamentais que vem, desde a década de 1940, observando as dinâmicas 

intergovernamentais a partir da reconstrução da relação cotidiana entre gestores das diferentes 

esferas de governo, com informações obtidas por meio de entrevistas com esses atores 

(FRANZESE, 2010). Além disso, a opção metodológica de enfocar nos atores estaduais 

também encontra respaldo teórico, especialmente nos estudos de Agranoff, que enfatiza a 

importância de não olhar apenas para a União e perceber as nuances e a realidade do contexto 

local"
4
.  

Ao mesmo tempo, considerando como premissa que as relações intergovernamentais são a 

dimensão interacional do compartilhamento em sistemas federativos, a percepção e as atitudes 

dos burocratas podem ser entendidas como um indicador dos tipos de relações 

intergovernamentais desenvolvidos. O que os atores intergovernamentais percebem e como 

atuam diante dessas percepções são, portanto, dimensões importantes da realidade 

intergovernamental. Esta perspectiva é apoiada pela observação de que os atores constroem 

suas realidades socialmente e, em seguida, essa realidade delimita as ações e práticas 

realizadas (RING; VAN DE VEN, 1989; CHO et al., 2005).  

Dessa forma, as burocracias subnacionais encarregadas da implementação e gestão de 

programas federais criam e interpretam o ambiente intergovernamental em que atuam (CHO 

et al., 2005). Na mesma direção, Pressman (1975) argumenta que os atores 

intergovernamentais se valem das imagens que possuem uns dos outros para dar sentido à 

realidade intergovernamental em que atuam. Essas imagens afetam a forma com que os atores 

se comportam, condicionando os resultados das interações. 

Assim, Ring e Van de Ven (1989) argumentam que, para entender esses processos, é 

importante avaliar tanto os aspectos formais quanto os informais, uma vez que os primeiros 

colocam restrições, mas a execução das negociações e transações envolve interações 

informais e interpessoais. Torna-se essencial compreender as percepções dos burocratas 

estaduais no que se refere ao tipo de relação e interação estabelecido com as burocracias 

federais, bem como entender as ações realizadas para ajustar os programas dentro do quadro 

                                                 
4
 Com respaldo na literatura norte-americana, optou-se por dar ênfase às visões dos atores estaduais e não dos 

atores federais. A contribuição de entrevistas com atores federais poderia enriquecer o trabalho ao mostrar “o 

outro lado” e possíveis problemas da parceria, mas a opção por escutar os atores estaduais tem como objetivo 

compreender o que acontece na implementação local e como os atores subnacionais percebem esses processos.  
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maior de atuação. As percepções e atitudes dos atores envolvidos no processo são a melhor 

forma para acessar “a caixa preta” do funcionamento concreto das políticas públicas no 

cotidiano da gestão e adentrar o mundo das RIGs. 

Complementarmente à realização de entrevistas, foi feita análise documental, incluindo a 

legislação correspondente, o Termo de Cooperação e Parceria e as resoluções e deliberações 

do Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação Social (CGFPHIS).  

 

1.2.1. A escolha do caso  

Uma vez que existe uma ausência de análises empíricas que averiguem a questão da interação 

e negociação federativa no âmbito da atuação das burocracias no Brasil, pareceu apropriado 

escolher o caso em que fosse mais provável encontrar esses aspectos. Assim, a escolha do 

PMCMV em São Paulo teve como pressuposto o conhecimento sobre a realização de uma 

parceria inédita entre o governo estadual e o governo federal. No entanto, é sabido que o 

poder de negociação e barganha do governo do Estado de São Paulo não pode ser comparado 

com o do restante dos entes subnacionais do Brasil.  

Diante desse cenário, é importante mostrar a dupla singularidade do caso escolhido: (i) o 

Estado de São Paulo em relação aos demais entes subnacionais e; (ii) o PMCMV em relação 

aos demais programas de habitação.  

Em relação ao primeiro aspecto, tanto em termos de recursos financeiros próprios e 

dependência do governo federal quanto em relação às capacidades das burocracias 

subnacionais, o poder de barganha do Estado de São Paulo não pode ser comparado ao dos 

demais entes federativos. O legado na área de habitação do Estado de São Paulo teve um forte 

impacto no desenvolvimento da parceria, dotando as burocracias envolvidas no processo de 

habilidades técnicas e políticas. Além disso, a capacidade de aportar – a título perdido – 

recursos próprios para complementar o subsídio federal já é uma especificidade do Estado de 

São Paulo que não pode ser paragonada aos demais estados. 

Sobre o segundo aspecto, mostraremos a singularidade do PMCMV na comparação com as 

demais políticas de habitação no Capítulo 2 – “Relações Intergovernamentais no Brasil: o 

lugar do PMCMV no sistema federativo brasileiro”. No entanto, aqui já podemos adiantar que 

a singularidade do PMCMV na área da habitação é o fato deste se consolidar fora da lógica do 
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Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Ao mesmo tempo, em relação à escolha 

do programa, cabe ponderar que a literatura aponta o MCMV como um programa bastante 

centralizado, com normativas já definidas. Portanto, no que diz respeito a essa opção, a 

estratégia é inversa à da escolha do local: trata-se de analisar um programa que, em tese, 

pouco espaço abre para ajustes provenientes dos entes subnacionais. Diante disso, há um 

entendimento de que o PMCMV pode servir como um dos casos de um universo maior de 

programas intergovernamentais. Isto é, se em programas centralizados há potencial para 

realização de ajustes, pode ser provável que em outros programas também haja espaço para 

negociações.  

Assim, a parceria entre a Casa Paulista/Minha Casa Minha Vida se configura como um caso 

extremo dentro de um universo maior de casos. Esta característica permite que, a partir de sua 

análise, seja possível alargar a teoria para aperfeiçoar as explicações dos fenômenos 

estudados. Contudo, convém explicitar que não há pretensão de estender as conclusões 

empíricas deste estudo, mas somente problematizar as questões teóricas levantadas e iluminar 

aspectos que podem ser incorporados na compreensão das dinâmicas intergovernamentais das 

políticas públicas. Deste modo, se a singularidade do caso escolhido permite iluminar 

empiricamente aspectos teóricos dos processos de negociação federativa entre burocracias, 

por outro lado, torna impossível fazer qualquer tipo de generalização sobre a extensão deste 

tipo de comportamento no sistema federativo brasileiro. Por isso, antes de prosseguir, é 

importante especificar os limites desta pesquisa e apontar caminhos para futuros estudos.  

Dessa forma, não é possível estender as conclusões empíricas nem para outras políticas 

públicas nem para outros entes federativos. Entretanto, os aspectos teóricos levantados podem 

servir de guia para futuras pesquisas. Estas podem se valer de metodologias comparativas 

para compreender em que medida os recursos financeiros e humanos das unidades 

subnacionais afetam o desenrolar do jogo federativo em diferentes políticas públicas. Assim, 

para progredir no debate, é preciso escolher unidades federativas que não tenham recursos 

financeiros disponíveis para barganhar ou que não tenham recursos humanos capacitados e, 

em seguida, compreender como constroem suas interações com o governo federal. 
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1.3.Premissas conceituais: a abordagem neoinstitucionalista  

 

Nesta pesquisa pretende-se retomar a dimensão dos atores no processo de gestão 

intergovernamental, procurando compreender as práticas que realizam e as percepções que 

constroem sobre o processo de interação estabelecido no cotidiano da gestão compartilhada. 

Embora o enfoque seja interacional e a pesquisa empírica procure captar os aspectos 

relacionais do processo estudado, as nossas premissas estão ancoradas no 

neoinstitucionalismo. Isto é, parte-se da ideia de que os arranjos institucionais do federalismo 

brasileiro, da área da habitação e as regras específicas do PMCMV fornecem o quadro geral 

dentro do qual se desenvolvem os vínculos de interação entre as burocracias estaduais e as 

federais. Entende-se, então, que os fatores institucionais afetam a forma com que as 

burocracias atuam e percebem os vínculos intergovernamentais estabelecidos.  

Algumas análises e conceitos da literatura neoinstitucionalista – sobretudo aquela 

desenvolvida nos campos da Ciência Política e da Sociologia – servem, desta forma, como 

premissas do estudo aqui elaborado. O debate desta literatura é muito mais amplo do que o 

desenvolvido neste momento, englobando questões sobre a origem, a manutenção e a 

mudança das instituições
5
. Contudo, o que nos interessa aqui é debater como o 

neoinstitucionalismo analisa a influência das instituições sobre os atores, isto é, compreender 

como se constrói a relação entre instituições e comportamento.  

O resgate das teorias neoinstitucionalistas nesta pesquisa tem como objetivo, então, 

aprofundar a discussão sobre o papel das instituições na formatação das preferências e 

estratégias dos atores. No nosso caso, significa compreender de que forma os arranjos 

institucionais do federalismo brasileiro, da área de habitação e do PMCMV afetam o 

comportamento e as percepções das burocracias estaduais encarregadas da gestão do 

programa no Estado de São Paulo. Conforme veremos no Capítulo 3 – “A parceria Casa 

Paulista/Minha Casa Minha Vida: um olhar a partir dos atores estaduais”, a experiência 

anterior do Estado de São Paulo com a CDHU foi essencial para conseguir costurar a parceria. 

Como afirmam DiMaggio e Powell (1991), “existem tantos institucionalismos como existem 

disciplinas nas Ciências Sociais”, ilustrando a amplitude e aderência desta abordagem nos 

                                                 
5
 Para mais, ver Hall e Taylor (2003). 



26 
 

diversos campos de conhecimento. Hall e Taylor (2003) identificaram três versões do 

neoinstitucionalismo próximas ao campo das políticas públicas: o histórico, o da escolha 

racional e o sociológico. De cada uma delas é possível colher insights importantes que servem 

como ponto de partida desta pesquisa
6
 e, quando combinados, aumentam o poder analítico 

para compreender o fenômeno estudado. 

Em relação ao neoinstitucionalismo histórico, uma contribuição relevante é o entendimento de 

que os fatores institucionais podem moldar os objetivos dos atores, uma vez que as 

instituições fornecem os contextos dentro dos quais os atores definem suas estratégias de 

atuação (STEINMO et al., 1992). Assim, por um lado, as instituições restringem as 

preferências dos atores e, por outro, também são fruto de preferências, escolhas e resultados 

políticos (LOTTA, 2010). No âmbito da vertente histórica, as instituições são definidas como 

os procedimentos, protocolos, normas e convenções formais e informais inerentes à estrutura 

organizacional da comunidade política ou da economia política (HALL; TAYLOR, 2003).  

Observando especificamente a relação instituições-atores, esta abordagem fornece duas 

respostas à pergunta de como as instituições afetam o comportamento dos atores: a 

perspectiva calculadora e a perspectiva cultural. A primeira, ao compreender o 

comportamento humano como instrumental e orientado por cálculos estratégicos, entende que 

as instituições influenciam os atores por oferecer-lhes uma certeza maior sobre como será o 

comportamento dos demais. Já a perspectiva cultural destaca que o comportamento humano 

não é inteiramente estratégico, uma vez que é limitado pela visão de mundo própria ao 

indivíduo. Assim, esta perspectiva enfatiza que “as instituições não só fornecem informações 

úteis de um ponto de vista estratégico como também afetam a identidade, a imagem de si e as 

preferências que guiam a ação” (MARCH; OLSEN, 1989, p. 160). 

Campbell (1998) identifica que o ponto central do neoinstitucionalismo histórico é a sua 

teoria das restrições, isto é, a explicação de como as ideias e instituições limitam a gama de 

soluções possíveis que os atores vão considerar quando tentarem resolver os problemas do seu 

cotidiano. Isto porque, para esta vertente, as estruturas normativas subjacentes definem o 

conjunto de ideias, soluções e ações que as elites políticas consideram aceitáveis. 

                                                 
6
 O neoinstitucionalismo da escolha racional não será abordado neste momento. Para mais, ver Hall e Taylor 

(2003). 
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De forma ampla, a literatura do neoinstitucionalismo histórico aponta como principais 

aspectos das instituições a influenciar os atores:  

[...] as percepções que estes possuem sobre seu contexto, com base na aprendizagem 

e nas regras estabelecidas; as posições de poder, que permitem ou restringem o 

acesso a informações e a recursos; os incentivos que os atores recebem; as 

capacidades que encontram nas organizações para realizarem alguma ação; os vetos 

existentes no sistema; e os constrangimentos decorrentes de compromissos ou 

estratégias que os atores realizam (PIERSON, 1992 apud LOTTA, 2010, p. 73). 

 

Por fim, um conceito desenvolvido no âmbito do enfoque histórico do neoinstitucionalismo e 

que tem validade para a presente pesquisa é o conceito de path dependence. Trata-se de uma 

concepção que rejeita a ideia de que as mesmas forças ativas produzem em todo lugar os 

mesmos resultados, uma vez que haveria uma causalidade dependente da trajetória anterior. 

Assim, nessa visão, essas forças são modificadas pelas características de cada contexto local 

(HALL; TAYLOR, 2003). O impacto dessa interpretação na análise do nosso estudo de caso 

significa que a gestão do Minha Casa Minha Vida nos entes federativos assume características 

diferentes, a depender das características do contexto local e do legado histórico que 

acompanha a área setorial. Estes pontos também serão desenvolvidos com mais profundidade 

nos Capítulos 2 – “Relações Intergovernamentais no Brasil: o lugar do PMCMV no sistema 

federativo brasileiro” e 3 – “A parceria Casa Paulista/Minha Casa Minha Vida: um olhar a 

partir dos atores estaduais”.  

Aproximando o conceito para o nosso caso, entende-se que uma parte do resultado e dos tipos 

de padrões de relacionamento estabelecidos entre a Casa Paulista e o governo federal 

dependem do legado histórico da área de habitação no Estado de São Paulo, uma vez que 

permitiu que as burocracias estaduais acumulassem experiências na área, tornando-as mais 

aptas e qualificadas para negociar com o governo federal. Em outras palavras, o 

neoinstitucionalismo histórico nos permite refletir sobre os resultados desta pesquisa, 

destacando que as percepções dos burocratas entrevistados são influenciadas, também, por 

uma série de fatores institucionais. 

Paralelamente ao desenvolvimento do neoinstitucionalismo histórico no campo da Ciência 

Política, na Sociologia desenvolveu-se uma concepção de neoinstitucionalismo – em diálogo 

com as teorias organizacionais – que também fornece contribuições importantes para a 

presente análise. Autores como DiMaggio e Powell (1991) e Meyer e Rowan (1977) 

começaram a ampliar o conceito de instituição para incorporar não só regras e procedimentos, 
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mas também os sistemas de símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos morais que 

fornecem padrões de significação que guiam a ação humana (CAMPBELL, 1998; HALL; 

TAYLOR, 2003). Assim, ao invés de entender as instituições somente como organizações 

concretas, na vertente sociológica, as instituições se configuram como abstrações no nível 

mais macro e como tipificações compartilhadas que tornam algumas ações e pensamentos 

taken-for-granted.  

Dessa forma, na tradição sociológica, a institucionalização é tanto um processo pelo qual 

certas relações e ações passam a ser taken-for-granted como um estado das coisas no qual as 

cognições compartilhadas definem o que tem significado e quais ações são possíveis 

(ZUCKER, 1983). Além disso, os autores afirmam que as estruturas cognitivas não só 

limitam a gama de possibilidades diante dos atores, como também são as que permitem essas 

possibilidades. Isto porque, por um lado, as estruturas restringem os atores ao fornecer as 

lentes pelas quais interpretam o mundo, limitando as possibilidades de atuação; por outro 

lado, as estruturas possibilitam e empoderam os mesmos para agir, uma vez que oferecem 

“dicas” e fornecem os scripts com as formas de ação legítimas (SCOTT; MEYER, 1994).  

Como afirmam Hall e Taylor (2003), no institucionalismo sociológico as instituições e a 

cultura não são mais contrapostas, mas fazem parte de um mesmo processo. No que tange 

especificamente a discussão sobre como as instituições afetam o comportamento dos atores, a 

análise sociológica contribui ao associar as instituições com os papéis aos quais se vinculam 

normas prescritivas, isto é, os indivíduos são levados pela sua socialização a desempenhar 

papéis específicos e, para tanto, internalizar as normas associadas a cada função (HALL; 

TAYLOR, 2003).  

Além dessa dimensão que os autores denominaram de normativa, dentro da corrente do 

neoinstitucionalismo sociológico, podemos encontrar uma dimensão mais cognitiva do 

impacto das instituições:  

[...] que se concentra no modo como as instituições influenciam o comportamento ao 

fornecer esquemas, categorias e modelos cognitivos que são indispensáveis à ação, 

mesmo porque, sem eles, seria impossível interpretar o mundo e o comportamento 

dos outros atores (HALL; TAYLOR, 2003, p. 210).  

Em outras palavras,  

as instituições exercem influência sobre o comportamento não simplesmente ao 

especificarem o que se deve fazer, mas também o que se pode imaginar fazer num 

contexto dado [...] A identidade e a imagem de si dos atores sociais são elas mesmas 
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vistas como sendo constituídas a partir das formas, imagens e signos institucionais 

fornecidos pela vida social (HALL; TAYLOR, 2003, p. 210). 

 

O que está em jogo na discussão sociológica é se as escolhas e preferências individuais podem 

ser entendidas fora dos quadros culturais e históricos nos quais estão inseridas. Nesse sentido, 

os teóricos do institucionalismo sociológico destacam que as escolhas dos atores, embora 

possam ser consideradas por eles mesmos como uma “ação racional”, são um objeto 

socialmente construído.  

Em suma, o que os neoinstitucionalismos – tanto histórico quanto sociológico – nos oferecem 

é a compreensão de que um resgate da dimensão dos atores deve vir sempre acompanhado de 

uma contextualização social e histórica. Com efeito, nas ciências humanas, não podemos 

pensar em atores a-históricos que têm preferências próprias sem influências do contexto em 

que interagem e dos legados que recebem. Desta forma, embora a dimensão dos atores seja 

retomada nesta pesquisa, é preciso entender que esses agentes estão inseridos em um contexto 

histórico e social e sujeitos a uma série de regras e restrições que limitam e empoderam o seu 

campo de atuação. 

  

1.4.A estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação organiza-se em 3 capítulos, além desta Introdução e das Considerações 

Finais. Os dois primeiros capítulos são dedicados à discussão teórica e histórica subjacente a 

pesquisa. O primeiro capítulo foi organizado de forma a possibilitar a discussão a partir dos 

campos específicos de estudo (RIGs e implementação), com a finalidade de oferecer subsídios 

à construção de uma síntese única para a análise do objeto empírico desta dissertação. Nesse 

sentido, o capítulo é dedicado a um breve mapeamento das principais abordagens dos estudos 

de implementação de políticas públicas, dos estudos sobre relações intergovernamentais e das 

pesquisas que se valem do conceito de gestão intergovernamental. A caminhada pelas 

principais abordagens desses campos de estudo tem como objetivo construir uma síntese 

analítica que aponte os potenciais de intersecção entre duas literaturas que, tradicionalmente, 
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correram de forma paralela. Assim, a última seção do primeiro capítulo constrói uma ponte 

entre a literatura de RIGs e a literatura de implementação de políticas públicas. 

O segundo capítulo é dedicado a reconstruir, historicamente, as relações intergovernamentais 

no Brasil, explicitando o lugar da habitação e do PMCMV no contexto federativo brasileiro. 

Assim, o objetivo é localizar e contextualizar o caso escolhido para análise, com destaque 

para a sua singularidade. Neste momento também fazemos uma discussão sobre os impactos 

dos arranjos sistêmicos de políticas públicas nas relações intergovernamentais, bem como 

debatemos o fato do PMCMV se consolidar fora desta lógica sistêmica. 

O terceiro capítulo é dedicado à análise das negociações e da parceria Casa Paulista/MCMV. 

Iniciando com um panorama da habitação no Estado de São Paulo e relatando a criação da 

Agência Paulista de Habitação Social, apresenta-se, em seguida, uma análise das narrativas 

coletadas a partir das entrevistas realizadas com os atores envolvidos no processo. Uma vez 

que é uma premissa do trabalho a importância da percepção dos atores subnacionais 

envolvidos no processo, o capítulo permite “dar voz” a esses atores, ao apresentar uma série 

de trechos elucidativos das entrevistas feitas. 

Por fim, nas considerações finais realiza-se um esforço para retomar as perguntas de pesquisa 

e os principais resultados da análise e elaborar um framework capaz de englobar as dimensões 

teórica e empírica.  
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CAPÍTULO 1 – AS LITERATURAS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS: UM ESFORÇO DE 

SÍNTESE  

 

Em termos teóricos, a presente pesquisa localiza-se na intersecção entre os estudos de 

implementação de políticas públicas e os estudos de RIGs. Embora geralmente corram de 

forma paralela e com pouco diálogo, a literatura de RIGs e algumas abordagens dos estudos 

de implementação têm um pressuposto similar de que as relações humanas e os tipos de 

interação estabelecidos entre os atores importam na análise e devem ser levados em 

consideração. O potencial de conexão entre as duas literaturas é muito maior do que aquele 

que já foi explorado por pesquisas recentes, sobretudo se considerarmos a importância da 

dimensão intergovernamental na implementação de políticas públicas em um sistema 

federativo.  

Neste capítulo, analisaremos como essas duas literaturas têm abordado os seus objetos de 

estudo em seus respectivos campos e quais são as possibilidades de estreitamento entre 

ambas. Para tanto, primeiramente situaremos as discussões desenvolvidas dentro de cada 

campo de estudo, destacando os principais conceitos, autores e modelos explicativos. Tal 

olhar possibilitará compreender o debate no qual pretendemos inserir esta dissertação e, em 

especial, demonstrar quais são os principais temas e abordagens da literatura de RIGs e da 

literatura de implementação de políticas públicas.  

A partir dessa discussão inicial, procuraremos fazer uma síntese construtiva das literaturas, 

estreitando a relação entre as teorias de implementação de políticas públicas e as teorias de 

relações intergovernamentais. Destacaremos, então, os potenciais de conjugação entre os dois 

campos de estudo, de forma a construir o referencial teórico que guiará a presente pesquisa.  

Para tanto, o capítulo encontra-se dividido em quatro seções, além deste preâmbulo. A 

próxima seção apresenta como a literatura tem abordado a questão da implementação de 

políticas públicas e, mais especificamente, analisa a abordagem que entende a implementação 

como um processo de negociação. Em seguida, a segunda seção é dedicada ao 

aprofundamento dos principais conceitos e modelos da literatura de RIGs, ilustrando as 

diferenças em relação aos estudos mais clássicos de federalismo e situando os aspectos 

fundamentais do debate. A terceira seção aprofunda o campo mais específico de “gestão 
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intergovernamental”, mostrando o potencial analítico que oferece para a presente pesquisa. 

Por fim, a última seção do capítulo procura fazer uma síntese construtiva das literaturas e 

aponta caminhos para a análise do objeto de estudo desta dissertação. 

 

1.1.A literatura sobre implementação de políticas públicas 

 

Nos mais de quarenta anos de pesquisas sobre implementação de políticas públicas, os 

estudos têm se caracterizado por abordagens com estratégias de pesquisa, metodologias, 

conceitos e objetivos diferentes (WINTER, 2003). Em termos simplificados, ora a literatura 

considera que o processo de implementação se dá de cima para baixo como um processo 

hierárquico guiado por planos a serem executados (SABATIER, 1986; SABATIER; 

MAZMANIAN, 1980); ora que o processo envolve muito mais uma perspectiva de 

negociação em que as estruturas de poder, as relações entre os atores e a natureza das 

interações condicionam o modo como a política é implementada (BARRETT; HILL, 1984; 

HJERN; HULL, 1982; HJERN; PORTER, 1981). 

Com o intuito de robustecer a base conceitual deste trabalho, é importante analisar as 

transformações no campo dos estudos de implementação, de forma a mostrar os potenciais 

analíticos da perspectiva que será privilegiada na pesquisa. Entretanto, esta tarefa não é 

simples, uma vez que as diferenças conceituais e de abordagens no campo da implementação 

se refletem, também, em diversas formas de classificar – cronologicamente e analiticamente – 

os principais marcos desta literatura.  

Goggin (1986) e DeLeon e DeLeon (2002), por exemplo, classificam a literatura de 

implementação em três gerações de estudos: uma primeira, com análises exploratórias 

baseadas em estudos de caso com poucas variáveis em foco. Uma segunda geração pautada 

por variáveis teóricas mais fortes e marcada pelo famoso debate entre os modelos top-down e 

bottom-up. Por último, uma terceira com estudos mais sistemáticos, baseados em desenhos de 

pesquisa comparativos e/ou estatísticos.  

Majone e Wildavsky (1984), alternativamente, analisam a evolução da literatura de 

implementação identificando um primeiro modelo de análise da implementação enquanto 

controle, um segundo modelo de implementação enquanto interação e, por fim, propõem um 
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modelo de implementação enquanto evolução. Hill e Hupe (2002), por outro lado, entendem a 

evolução dos estudos de implementação passando primeiro por uma abordagem top-down, em 

seguida bottom-up e, em terceiro lugar, abordagens que trabalham com modelos de síntese a 

partir desta dicotomia.  

Independentemente dos nomes atribuídos ou do tipo de classificação adotado, o relevante é 

notar que a literatura sobre implementação de políticas públicas é muito vasta e oferece 

diferentes possibilidades analíticas. Nesta pesquisa privilegiaremos os estudos que concebem 

a implementação como negociação e interação. No entanto, antes de se aprofundar nesta 

corrente, é oportuno pincelar as principais discussões do campo teórico como um todo.  

Embora alguns autores procurem situar o aparecimento dos estudos de implementação antes 

da década de 1970, referindo-se a estudos organizacionais, é praticamente uma convenção 

identificar os anos 1970 como o período em que surgiram os primeiros estudos que trouxeram 

à tona o conceito de implementação propriamente dito. Com efeito, até aquele momento, a 

implementação era vista, na maioria dos estudos sobre políticas públicas, como uma caixa 

preta sem importância analítica. A premissa por trás da visão anterior era o entendimento da 

separação absoluta entre formulação e implementação e, também, entre política e 

administração. Nessa compreensão, as decisões políticas seriam claras e os burocratas as 

executariam conforme definido no estágio anterior, tornando a implementação uma mera 

sequência de algo já inteiramente definido no momento da decisão política (BARRETT, 

2004).  

No entanto, o crescimento das políticas públicas e a constatação das discrepâncias entre o que 

havia sido planejado e o resultado final aumentaram o interesse pela compreensão do processo 

de implementação e pelas razões que levavam ao fracasso de certas políticas. Como apontam 

Hill e Hupe (2002), foi ficando claro que não seria possível tratar o processo existente entre a 

formulação da política e os resultados conseguidos como uma caixa preta irrelevante. Diante 

desse cenário, os primeiros estudos que identificaram fatores que contribuíam para o fracasso 

da implementação de políticas públicas foram os trabalhos de Pressman e Wildavsky (1973) e 

Sabatier e Mazmanian (1979), entre outros.  

O pioneiro estudo de Pressman e Wildavsky (1973), Implementation: How Great 

Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal 

Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as 
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Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation, teve como 

mérito demonstrar que, a despeito da decisão do nível central, a implementação de um 

programa apresenta uma série de obstáculos no nível local, deixando claro que a 

implementação não se restringe ao mero cumprimento da política.  

Os autores desenvolveram o conceito de “complexidade da ação conjunta”, estabelecendo a 

existência de uma relação inversa entre o número de atores envolvidos na cadeia de 

implementação e a probabilidade de sucesso do programa. O fracasso da implementação em 

programas intergovernamentais tornava-se, para esta visão, praticamente inevitável, uma vez 

que o sistema distribuiria o poder de veto entre muitos participantes
7
. Portanto, uma 

implicação derivada do livro Implementation é a necessidade de centralizar, em alguma 

medida, as políticas públicas.  

O livro de Pressman e Wildavsky (1973) passou a ser considerado, por muitos autores, como 

o marco inicial dos estudos da abordagem top-down. Em poucas palavras, os autores desta 

abordagem utilizam como ponto de partida as decisões políticas para, em seguida, questionar 

como os processos e objetivos são transformados a partir das concepções originais e como as 

políticas são reformuladas (SABATIER, 1986; LOTTA, 2010). Este modelo enfatiza a 

clássica separação entre política e administração e, consequentemente, entende que a 

implementação começa quando a decisão política acaba. No entanto, em comparação com os 

estudos anteriores, não enxerga a implementação como uma mera continuação administrativa 

da decisão política, mas como um processo no qual cabem inúmeras variáveis que podem 

afetar os resultados finais. Como bem descreve Lotta (2010): 

Os defensores dessa corrente viam o ideal normativo de colocar a política pública 

em ação. Assim, a política deveria ser feita no topo e executada por agentes de 

acordo com esses objetivos. O papel dos estudos de implementação, portanto, era o 

de identificar as causas dos problemas na implementação e sugerir formas de obter 

acordo entre as ações implementadas e os objetivos da política – como aumento da 

coordenação, das formas comunicacionais, controle dos agentes etc. (LOTTA, 2010, 

p. 30). 

 

Embora o livro seminal de Wildavsky e Pressman (1973) seja tido, por alguns autores, como 

um dos marcos iniciais da abordagem top-down, nas alternativas de classificação 

                                                 
7
 Convém ponderar que em capítulos inseridos uma década depois dessas formulações iniciais, Wildavsky, 

juntamente com Majone (1984), desenvolve uma abordagem evolutiva da implementação de políticas públicas, 

mostrando que os pontos de veto identificados anteriormente podem constituir espaços para aprendizagem.  
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anteriormente mencionadas, outros autores (DELEON; DELEON, 2002; GOGGIN, 1986) 

consideram que o livro, ao não fornecer um modelo teórico explícito, estaria inserido em um 

momento exploratório anterior ao da dicotomia top-down/bottom-up. Nessa taxonomia, as 

abordagens top-down e bottom-up teriam como característica central a pretensão de construir 

modelos explicativos com um rigor analítico maior. Para estes autores, o trabalho de Sabatier 

e Mazmanian (1979) representa um dos exemplos mais clássicos do tipo de explicação 

construído pelos autores do modelo top-down, ressaltando a metodologia utilizada pelos 

autores.  

Partindo da primeira geração de estudos de implementação e de suas conclusões pessimistas 

sobre as possibilidades de sucesso do processo de implementação de políticas públicas (tal 

como em Pressman e Wildavsky, 1973), Sabatier e Mazmanian (1979) identificaram as 

condições necessárias para uma efetiva implementação e sugeriram aos formuladores de 

políticas públicas uma série de estratégias capazes de superar problemas no processo. Nesse 

sentido, por “condições para a efetiva implementação” os autores entendem as condições 

necessárias, e geralmente suficientes, para que uma decisão de política pública possa alcançar 

os objetivos propostos. Nas palavras dos autores, o objetivo de seu estudo era “maximizar a 

congruência entre os objetivos políticos, as decisões das agências de implementação e os 

impactos dessas decisões” (SABATIER; MAZMANIAN, 1979, p. 483). 

A própria definição de implementação utilizada pelos autores
8
 demonstra o entendimento que 

possuem do fenômeno em questão: 

Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated 

in a statute but which can also take the form of important executive orders or court 

decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates 

the objective(s) to be pursued, and, in a variety of ways, “structures” the 

implementation process. The process normally runs through a number of stages 

beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs 

(decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those 

decisions, the actual impacts of agency decisions, and, finally, important revisions 

(or attempted revisions) in the basic statute (SABATIER; MAZMANIAN; 1979, p. 

540). 

 

                                                 
8
 Vale notar que, em 1986, Sabatier escreve um novo artigo, incorporando as críticas feitas ao seu modelo pelos 

autores da abordagem bottom-up. Neste novo artigo constrói um modelo explicativo que sintetiza a abordagem 

top-down e a bottom-up. 
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A visão dos autores contrasta com o tom pessimista da inevitabilidade do fracasso da 

implementação presente no escrito de Pressman e Wildavsky (1973). Com efeito, Sabatier e 

Mazmanian (1979) identificaram uma série de mecanismos disponíveis para influenciar as 

preferências e constranger os comportamentos dos burocratas encarregados da 

implementação. Assim, o tom do estudo desses autores é fortemente prescritivo, fazendo 

recomendações “ao topo” sobre os passos necessários para controlar a implementação.  

Ainda em termos de autores da abordagem top-down, é importante lembrar o estudo de Van 

Meter e Van Horn (1975). Do mesmo modo que o modelo de Sabatier e Mazmanian, estes 

autores têm como preocupação oferecer um modelo teórico de análise mais rigoroso do que, 

na visão deles, seria o estudo de Pressman e Wildavsky (HILL; HUPE, 2002). Dessa forma, 

Van Meter e Van Horn constroem um modelo que incorpora duas variáveis centrais para o 

entendimento dos fatores que contribuem para o surgimento de dificuldades no processo de 

implementação. São elas: a quantidade de mudança requerida e o consenso ao redor dos 

objetivos.  

A partir desse modelo, concluem que a implementação será mais fácil à medida que as 

mudanças propostas forem de ordem marginal e que haja mais consenso ao redor dos 

objetivos. O estudo pode ser encaixado na abordagem top-down uma vez que os autores 

continuam enxergando a implementação como um processo que tem início após a decisão 

política e que objetiva o alcance das metas estabelecidas no momento anterior (ANDRADE, 

2016).  

Embora os estudos da abordagem top-down tenham sido importantes por iluminar um 

processo que, até o momento, era negligenciado nos estudos de políticas públicas, o seu 

entendimento da implementação não ajuda a iluminar analiticamente o fenômeno que aqui 

queremos estudar. Como destaca Lotta (2010), esta abordagem não identifica a política 

pública como aberta a contingências e adaptações durante a implementação, além de 

desconsiderar os atores do processo.  

Na mesma direção, a principal crítica feita à perspectiva top-down por autores como Hjern e 

Hull (1982) e Barrett e Fudge (1981) é que esta abordagem, ao começar pela ótica da decisão 

política e dos formuladores, tende a negligenciar os demais atores envolvidos no processo de 

implementação. Ademais, critica-se o baixo potencial explicativo que possui em contextos 
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onde não há uma única política pública dominante, mas uma multiplicidade de atores e 

diretrizes governamentais (SABATIER, 1986). 

Em contraste ao modelo top-down, a abordagem bottom-up entende que, para compreender 

melhor o processo de implementação, é necessário começar identificando a rede de atores 

envolvida na entrega da política, analisando seus objetivos, estratégias, atividades e contatos 

(HJERN; PORTER, 1981). Ao invés de estudar a implementação por meio de uma 

comparação entre os objetivos e os resultados alcançados, os estudos de implementação 

começaram a observar o que acontecia na base, buscando identificar os fatores que 

influenciam a ação e o comportamento dos atores (LOTTA, 2010).  

A visão bottom-up, diferentemente da abordagem anterior, tem como pressuposto que a 

implementação transforma e adapta as políticas originais, observando o processo de políticas 

públicas como um contínuo. Assim, nessa abordagem, os planos originais não têm relevância, 

uma vez que o fracasso ou sucesso da implementação depende do próprio processo da 

implementação e não da existência de planos anteriores bem estruturados (LOTTA, 2010).  

Alguns dos autores que mais contribuíram com esta perspectiva foram Benny Hjern e seus 

colaboradores de escrita, tal como David Porter (HJERN; PORTER, 1981) e Chris Hull 

(HJERN; HULL, 1982). Hjern desenvolveu uma metodologia para a análise do processo de 

implementação, começando com a identificação do grupo de organizações relevantes na 

implementação e, em seguida, fazendo uma “bola de neve” para coletar uma amostra de 

respondentes que trabalhassem juntos no processo de implementação. Assim, o objetivo era 

reconstruir empiricamente a rede de atores que realizam as atividades da implementação. 

Além da proposta de uma nova metodologia para o campo de estudos, Hjern e Hull (1982) 

também inovaram na compreensão conceitual do processo de implementação. Em poucas 

palavras, os autores tinham a ambição de reconectar a política com a administração e a 

formulação com a implementação. Assim, entendem que a separação entre política e 

administração não poderia ser mantida, uma vez que o universo das organizações que 

participam do processo de políticas públicas é muito maior do que os atores clássicos 

identificados na teoria democrática e, por conseguinte, torna praticamente impossível 

distinguir o que é a política e o que é a administração. As regras e normativas realizadas na 

fase da formulação não podem mais especificar as distinções entre política e administração. 
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Barrett e Fudge, em Policy and Action (1981), também tentaram desafiar a visão centrada na 

decisão política e as premissas da existência hierárquica entre a formulação de políticas 

públicas e a implementação. Os autores argumentam que na literatura top-down existe uma 

tendência a despolitizar a relação entre política pública e ação (HILL; HUPE, 2002). 

Alternativamente, sugerem que a implementação seja vista como uma parte integral e 

contínua do processo político. Conceitos como barganha e negociação entre aqueles que 

querem colocar a política em ação e aqueles de quem a política depende para a 

implementação entraram no quadro analítico. 

Antes de prosseguir e especificar as características da abordagem que privilegiaremos, cabe 

lembrar que, nesta dissertação, não estamos interessados no momento da entrega da política 

pública. Assim, as discussões sobre agentes implementadores – identificados em alguns 

estudos da abordagem bottom-up como burocratas do nível da rua – não serão aqui tratadas. 

Contudo, os debates estabelecidos no seio da abordagem bottom-up não se limitam às relações 

entre burocratas da ponta e usuários, mas incorporam também o papel de gestores. Convém 

fazer essa ressalva para deixar claros os objetivos do nosso estudo e explicitar que, quando 

nos referimos à abordagem da implementação como negociação, estamos pensando nos 

processos de interação estabelecidos entre formuladores (burocratas do governo federal) e 

implementadores (burocratas dos governos subnacionais)
9
. 

A abordagem da implementação como negociação – privilegiada nesta pesquisa – passou a 

considerar a barganha e a negociação como alguns dos fatores envolvidos no processo de 

execução das políticas públicas (BARRETT; HILL, 1984; LOTTA, 2010). Barrett e Hill 

(1984) destacam que a análise do processo de implementação não pode partir do pressuposto 

da existência hierárquica entre a formulação da política e a implementação ou entre os 

formuladores e os implementadores. Ao contrário, a implementação pode ser mais bem 

entendida se analisada como um contínuo entre os que idealizaram a política e aqueles que 

são necessários para a sua concretização.  

A política pública não pode, por conseguinte, ser vista de forma estática, e sim como sendo 

modificada e mediada ao longo do tempo em resposta às circunstâncias externas ou como 

resultado das ações e reações dos responsáveis pela execução. Neste sentido, os autores dessa 

                                                 
9
 Contudo essa divisão é meramente analítica, pois, na prática, como veremos mais adiante neste trabalho, os 

implementadores também tomam decisões, moldando e alterando o desenho do programa. 
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perspectiva focam a análise na natureza das interações presentes no processo de 

implementação, envolvendo considerações sobre estruturas de poder e sobre as relações entre 

os atores envolvidos. Os autores afirmam, então, que:  

Implementation must be regarded as an integral part of the policy process rather 

than an administrative “follow on” from policy making. The political processes by 

which policy is mediated, negotiated, and modified during its formulation and 

legitimation do not stop when initial policy decisions have been made, but continue 

to influence policy through the behavior of those responsible for its implementation 

and those affected by policy acting to protect or enhance their own interests 

(BARRETT; HILL, 1984, p. 220). 

 

Esta visão da implementação se distancia da abordagem focada em hierarquias e mecanismos 

de controle para, em seu lugar, enfatizar a multiplicidade de atores e agências envolvidas no 

processo; os valores e interesses dos atores envolvidos; e as interações ocorridas entre eles, 

em particular os comportamentos de negociação e barganha. A principal contribuição dos 

autores é mostrar que os fatores que existiram no processo de formulação continuam a 

influenciar e moldar a implementação.  

Assim sendo, uma vez que as diretrizes das políticas públicas tendem a emergir após um 

processo de formulação complexo e ambíguo, as políticas estão sujeitas a ulteriores 

modificações à medida que vão sendo transformadas em ação. Ainda, as forças que criaram 

ambiguidade e complexidade nas fases iniciais continuam a ter impacto durante a 

implementação. Com efeito, conflitos que começaram na formulação se propagam até a 

implementação e novos interesses e atores podem ser envolvidos. Como destacam Barrett e 

Hill: “at any point in time it may not be possible to say whether action is influencing policy or 

policy action” (1984, p. 219).  

Conforme demonstra Lotta (2010), a ampliação da análise dos processos de implementação – 

seguindo a ideia de que a implementação é um processo composto por ações e interações 

conduzidas por diferentes atores – torna essencial a incorporação de um olhar sobre as 

interações, valores e referenciais dos atores. Assim, a dimensão relacional e comportamental 

dos atores envolvidos na cadeia de implementação se torna fundamental para esta literatura.  

No entanto, como destacamos na Introdução, um enfoque nos atores não significa que não 

devemos olhar para as estruturas formais, regras e instituições que fornecem o quadro geral no 

qual se desenvolvem essas barganhas, negociações e interações. Como colocam Barrett e Hill 



40 
 

(1984) as regras do jogo são, elas mesmas, um resultado do processo político de barganha e, 

ao mesmo tempo, o contexto em que ocorrem essas negociações. Podem ser restrições em 

alguns momentos do processo de implementação e, em outros, podem ser as possibilitadoras 

da negociação.  

Condizente com uma visão da implementação enquanto negociação e interação constata-se 

que, exceto em raros casos de políticas que podem ser autoexecutadas, a implementação de 

políticas públicas requer instituições e atores que transformem a intenção geral da política em 

um corpo de regras, rotinas e processos que possam converter a intenção em ação. Poucas 

políticas públicas requerem a ação de somente uma organização, fazendo com que as relações 

interorganizacionais sejam cruciais para a implementação de políticas em contextos cada vez 

mais complexos (O’TOOLE; MONTJOY, 1984).  

Nesse cenário, o estudo da implementação não pode estar confinado ao entendimento do 

comportamento dos atores em seus papéis organizacionais, mas deve, também, olhar para a 

relação entre grupos de atores em contextos interorganizacionais e para os fatores mais 

amplos que influenciam as preferências e, consequentemente, o comportamento dos atores 

(BARRETT; HILL, 1984). 

Antes de entrar na literatura específica sobre relações intergovernamentais, convém 

mencionar alguns estudos que, inseridos na literatura de implementação, propuseram um 

marco analítico específico para compreender a implementação intergovernamental. Entre eles, 

destacaremos o estudo de Stoker (2014) e O’Toole e Montjoy (1984). 

O framework analítico proposto por Stoker (2014) é relevante para a compreensão do objeto 

de pesquisa do presente trabalho, uma vez que relaciona as abordagens top-down e bottom-up 

da implementação com uma visão mais ou menos centralizada da política pública. Assim, de 

acordo com o autor, aqueles que valorizam a centralização do governo federal sugerem que o 

papel dos estudos de implementação deve ser o de compreender em que medida é possível 

alcançar os objetivos estabelecidos na formulação durante a implementação (top-down).  

Por outro lado, valorizar a descentralização implica, no modelo de Stoker, observar a 

implementação de baixo para cima (bottom-up). De tal modo, “a seleção de um modelo 

conceitual do processo de implementação supõe optar por uma ênfase em um valor federalista 

em detrimento de outro” (STOKER, 2014, p. 2). O marco de análise proposto por Stoker tem 

como pressuposto a necessidade de cooperação para alcançar uma implementação 
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intergovernamental bem-sucedida. A tarefa essencial da implementação, nesse cenário, seria a 

de criar um contexto que torne possível a cooperação entre os atores para o alcance dos 

objetivos da política pública. Uma vez que a cooperação não deriva automaticamente da 

constatação do interesse mútuo dos participantes da implementação, é necessário criar 

mecanismos que ampliem os incentivos para cooperar.  

Diante desse pressuposto, o autor propõe um marco analítico em que o governo federal 

fomente relações de cooperação com os outros centros de autoridade e as relações sejam 

reguladas por um “regime de implementação”. Por “regime” o autor compreende instituições 

que abarcam princípios, normas, regras e procedimentos para a tomada de decisão, 

proporcionando certa ordem para as atividades. Na visão dele, um regime bem estruturado 

pode transformar as expectativas dos participantes na fase da implementação, promovendo o 

comportamento cooperativo e a coordenação em torno da política por meio da adaptação 

mútua (STOKER, 2014).  

O’Toole e Montjoy (1984), por outro lado, desenvolvem uma perspectiva teórica para analisar 

a implementação interorganizacional. O argumento essencial dos autores é que alguns fatores 

inerentes à natureza das organizações burocráticas limitam a disposição e a habilidade de 

certas agências para responderem a novas ordens. Onde as ações combinadas de duas ou mais 

agências são requeridas, os efeitos dessas limitações tendem a ser compostos pelo número de 

pontos de veto; e a habilidade do governo federal para induzir ações declina à medida que 

aumenta o número de agências. No entanto, os autores sofisticam o modelo ao afirmarem que 

a probabilidade de a implementação ser bem-sucedida aumenta com a ampliação do número 

de unidades quando o grau de interdependência necessário é pequeno no nível inicial. Ao 

mesmo tempo, quando o grau de interdependência é alto no nível inicial, a probabilidade de 

uma implementação efetiva diminui à medida que aumenta o número de unidades.  

O’Toole e Montjoy (1984) constatam que, para converter as intenções da política pública em 

ação, os encarregados da implementação devem cooperar para alcançar os objetivos da 

política pública. Os autores identificam três motivações para a cooperação: (i) autoridade (a 

cooperação deriva de um senso de dever); (ii) mútuo interesse (a cooperação acontece porque 

cada participante valoriza o objetivo); (iii) troca (a cooperação acontece porque se espera 

receber do outro algo a mais do que o alcance do objetivo). Essas categorias podem ser 

interessantes para pensar a cooperação intergovernamental na implementação de políticas 

federais. 
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Por fim, os autores destacam que a estrutura organizacional é um mecanismo importante para 

alcançar uma cooperação sustentável. Com efeito, as organizações adquirem recursos 

humanos que tendem a compartilhar ou, pelo menos, aceitar os objetivos e visões comuns, 

bem como desenvolvem rotinas e procedimentos por meio dos quais os funcionários 

interagem de forma regular. A criação da Agência Paulista de Habitação Social – Casa 

Paulista, como veremos no Capítulo 3 – “A parceria Casa Paulista/Minha Casa Minha Vida: 

um olhar a partir dos atores estaduais”, pode ser compreendida nessa direção. 

Embora esses estudos estivessem se referindo a todos os tipos de interação possíveis no 

processo de implementação – burocrata da ponta com usuário, formuladores com 

implementadores, governo com organizações não governamentais e atores privados, 

diferentes setores do governo, etc. –, a dimensão relacional tem um componente 

intergovernamental muito evidente quando se trata de políticas federais executadas 

localmente. 

Especialmente em sistemas federativos, a descentralização e a criação de sistemas nacionais 

reforçam os aspectos relacionais da implementação de políticas públicas. Com efeito, as 

negociações e interações entre os atores federativos não se limitam ao campo político, 

estendendo-se às tensões e relações entre os atores burocráticos envolvidos e demandando o 

empenho da burocracia responsável pela articulação entre os entes governamentais (CHO et 

al., 2005; ANDRADE, 2016). Por conseguinte, a articulação entre os atores se insere no 

campo das relações intergovernamentais (WRIGHT, 1978). 

 

1.2.A literatura sobre relações intergovernamentais 

 

Os primeiros estudos sobre RIGs nasceram nos Estados Unidos e ganharam evidência na 

literatura norte-americana à medida que o governo nacional passou a se envolver mais nos 

assuntos dos estados. Nesse contexto, a crise de 1929 e a política nacional do New Deal são 

pontos de partida para o desenvolvimento do termo e dos estudos sobre RIGs. Desde suas 

origens, o conceito incorporou e enfatizou temas de políticas públicas, extrapolando as 

questões formais e constitucionais que marcavam os estudos sobre federalismo (WRIGHT, 

1978). 
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Antes de entrar na definição e nas características específicas das RIGs, vale a pena mencionar 

o modelo da matriz federativa proposto por Elazar, em Exploring Federalism (1987). A 

importância do conceito de matriz se nota nos estudos mais contemporâneos sobre relações e 

gestão intergovernamental, tal como ilustra o título do célebre estudo de Agranoff (2001): 

“Managing within the matrix: do collaborative intergovernmental relations exist?”.  

De tal modo, o que Elazar (1987) propõe é a substituição do entendimento da relação entre os 

entes federativos como uma pirâmide (hierárquica) ou como círculos concêntricos (centro-

periferia) por uma matriz federativa, sem um centro definido, conforme ilustram a Figura 1 e 

a Figura 2.  

 

Figura 1: Modelos hierárquicos (pirâmide e círculos concêntricos) 

 

Fonte: Tradução de Elazar (1987, p. 35) em Franzese, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Figura 2: Matriz federativa proposta por Elazar 

 

 

Fonte: Tradução de Elazar (1987, p. 35-36), em Franzese (2010). 

Um dos fundamentos do conceito da matriz federativa é a constatação de que o poder dos 

governos subnacionais não deriva da vontade do governo nacional, mas é legitimado 

diretamente pelo povo, por meio das eleições. Nessa direção, nas palavras de Elazar, 

“estruturalmente, os entes subnacionais estão substancialmente imunes à interferência federal. 

Funcionalmente, compartilham muitas atividades com o governo federal, mas sem perder seus 

papéis no processo de políticas públicas” (1987, p. 35). 

Assim, o autor defende que a matriz sugere um padrão de relações no federalismo que pode 

ser mais bem caracterizado pela ideia de não centralização. Neste padrão, não existem centros 

de poder mais ou menos altos, mas somente arenas maiores ou menores da decisão política. 

Embora Elazar (1987) esteja se referindo ao federalismo de forma mais ampla do que a noção 

de relações intergovernamentais, a ideia da matriz federativa tem importância para 

compreender o tipo de relação que pode ser estabelecido entre os entes federativos. 

São autores como William Anderson (1960) e Wright (1974, 1978) que começaram a 

conceituar as relações intergovernamentais propriamente ditas. Entre as definições clássicas 

do termo, destaca-se a de Anderson (1960) em que as RIGs são entendidas como “um corpo 
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importante de atividades ou interações ocorrendo entre unidades do governo de todos os tipos 

e níveis dentro do sistema federativo” (ANDERSON, 1960, p. 3). Wright (1974, 1978), a 

partir da definição ampla de Anderson, destaca cinco aspectos distintivos que caracterizam o 

conceito de RIGs e que são fundamentais para o seu entendimento.  

Em primeiro lugar, apesar de poderem ocorrer dentro do sistema federativo, as RIGs 

englobam mais relações do que as que o termo federalismo comumente carrega, incluindo 

uma ampla gama de atividades e interações que não estão contidas nos estudos sobre 

federalismo. Enquanto estes últimos têm dado maior ênfase às relações União-estados, as 

primeiras incluem como objeto de estudo todas as permutações e combinações de relações 

entre as unidades de governo no sistema político, incluindo não só as dimensões verticais, 

mas também as horizontais.  

O sistema federativo é, dessa forma, um contexto em que as RIGs se desenvolvem, e não a 

sua totalidade (WRIGHT, 1974). Além disso, as relações intergovernamentais se distinguem 

do federalismo por não se concentrarem na dimensão constitucional-legal, mas nas relações 

de trabalho que se estabelecem no cotidiano dos governos, isto é, nas interações entre os 

funcionários públicos na execução de suas tarefas cotidianas. De acordo com Elazar (1987), 

federalismo seria o termo genérico para definir o self-rule/shared-rule, enquanto as RIGs 

seriam um termo mais específico para definir formas particulares de operacionalizar o sistema 

federativo, envolvendo relações extensas e contínuas entre os governos federais, estaduais e 

locais
10

.  

O segundo aspecto fundamental destacado por Wright (1974) é a dimensão dos atores 

presentes nas RIGs, isto é, a importância das atividades e atitudes dos agentes públicos 

trabalhando nas unidades de governo. Nesta direção, Anderson (1960, p. 4) argumenta que “It 

is human beings clothed with office who are the real determiners of what the relations 

between units of government will be”. Dessa forma, não existem relações intergovernamentais 

em sentido estrito, mas somente relações entre oficiais e funcionários atuando em diferentes 

níveis de governo.  

                                                 
10

 É importante notar que, embora essa literatura mais clássica entenda as RIGs juntamente com as discussões de 

federalismo, a literatura mais recente mostra como as RIGs não são exclusivas de sistemas federativos, mas 

também ocorrem em sistemas unitários. 
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Destaca-se, então, que o conceito deve ser recolocado em termos das relações e do 

comportamento dos atores (ANDERSON, 1960; WRIGHT, 1974). Decorrente dessa premissa 

encontra-se a ideia de que as crenças, atitudes, percepções e preferências dos atores 

individuais impactam o padrão de relações intergovernamentais. 

Um terceiro aspecto característico dos estudos sobre RIGs é que o objeto de análise não são 

relações esporádicas e pontuais, mas o padrão de contato contínuo do dia a dia entre os 

agentes públicos. Portanto, enquanto os estudos sobre federalismo focam em aspectos formais 

e constitucionais do compartilhamento de poder entre os entes federativos, a abordagem das 

RIGs enfatiza, também, padrões informais de relação e interação. 

A quarta característica distintiva do conceito se refere ao entendimento de que todos os 

agentes públicos – eleitos (do executivo e do legislativo), nomeados, funcionários de carreira, 

burocratas, etc. – devem ser levados em consideração nas análises das RIGs. Entretanto, 

Wright (1974) evidencia que, em anos recentes, tem crescido a importância atribuída aos 

administradores e burocratas na análise das RIGs.  

Em consonância com o maior peso atribuído aos aspectos burocráticos em pesquisas recentes, 

a quinta feição ressalta o componente de política pública implícito nas RIGs. Nesse 

entendimento, a política pública é gerada pelas interações entre os agentes públicos 

(WRIGHT, 1974).  

A partir destas características distintivas das RIGs, Wright (1978) constrói três modelos para 

compreender analiticamente as relações de autoridade entre a União, os estados e os governos 

locais. Os modelos revelam tipos genéricos de relações de autoridade que podem existir entre 

os entes federativos e que servem para identificar o funcionamento dos sistemas federativos: 

(i) a ausência de autoridade (separated-authority model); (ii) a autoridade dominante 

(inclusive-authority model) e; (iii) a autoridade interdependente (overlapping-authority 

model). 

No primeiro modelo, separated-authority model (ver Figura 3), existem fronteiras que 

separam o governo federal dos entes subnacionais. Em termos de relações 

intergovernamentais, o modelo implica que os entes são independentes e autônomos, ligados 

somente tangencialmente. Contudo, o próprio Wright, em seu livro, destaca que Grodzins 

(1966) e Elazar (1987) testaram empiricamente o modelo e descobriram que ele não se aplica, 
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nem mesmo ao século XIX. Assim, o modelo é obsoleto empiricamente, mas serve para 

representar teoricamente uma das pontas de um contínuo analítico.  

Figura 3: Separated-authority model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wright (1978), mas adaptado, uma vez que no caso brasileiro os governos locais têm o mesmo status que 

os governos estaduais. 

O segundo modelo, inclusive-authority model (ver Figura 4), é representado por círculos 

concêntricos nos quais os governos subnacionais estão contidos no governo nacional. Nesse 

modelo, para que o governo nacional consiga aumentar a sua área de influência, precisa 

diminuir o tamanho dos círculos dos entes subnacionais ou aumentar – sem aumentar o dos 

subnacionais – o tamanho do seu. O modelo transporta consigo a ideia de uma natureza 

hierárquica das relações intergovernamentais em que os governos subnacionais não têm 

autonomia, mas são meros implementadores da vontade nacional.  
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Figura 4: Inclusive-authority model 

 

Fonte: Wright (1978) 

Nesse modelo fica claro que quem governa é o governo nacional. As marcas do modelo são 

que os entes subnacionais dependem totalmente de decisões que são nacionais no escopo e 

que o sistema é hierárquico.  

No entanto, ao descer ao nível da implementação e do cotidiano das relações 

intergovernamentais, é possível perceber outros tipos de relação entre os atores envolvidos. 

Anderson (1960), em seu estudo das RIGs no cotidiano dos Estados Unidos, analisando os 

subsídios e transferências discricionárias do governo federal aos estados, concluiu que os 

estados se beneficiaram tanto quanto o governo nacional a partir dessas transferências de 

recursos.  

Assim sendo, o primeiro modelo encontra-se em uma ponta do contínuo teórico, retratando 

uma autonomia absoluta entre os entes federativos. Já o segundo modelo localiza-se na outra 

ponta do contínuo, apontando um padrão de relacionamento fundamentado unicamente na 

hierarquia. Por fim, o terceiro modelo, overlapping-authority model (ver Figura 5), configura-

se como uma opção mais equilibrada de modelo, aproximando-se do que de fato ocorre no 

cotidiano das RIGs.  
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Figura 5: Overlapping-authority model 

 

 

 

 

Fonte: Wright (1978) 

O terceiro modelo pressupõe que áreas substanciais de políticas públicas envolvem todos os 

níveis governamentais simultaneamente; as áreas em que existe autonomia são menores e as 

áreas em que o governo nacional tem autoridade também são reduzidas. Estes limites 

produzem um padrão de autoridade que pode ser descrito através do recurso à barganha. De 

tal modo, o modelo enfatiza a interdependência, as relações de barganha, o poder disperso e a 

existência simultânea de cooperação e competição.  

O overlapping-authority model, como colocam Agranoff e Radin (2015), nos ajuda a evoluir 

das visões estáticas sobre federalismo e sobre RIGs, incentivando a pensar em diferenças que 

podem existir por área setorial e por unidade federativa, entre outros recortes possíveis. 

Assim, esse modelo parece mais consistente com a complexidade e dinamismo do sistema 

federativo norte-americano e, também, do brasileiro. Agranoff e Radin (2015), no entanto, 

mostram como este modelo deve ser um ponto de partida para um outro que seja capaz de 

incorporar mais atores (por exemplo, atores não governamentais).  

Os trabalhos sobre RIGs nos permitem observar com mais detalhe a dimensão dos atores no 

funcionamento do estado, aproximando-nos do que ocorre no cotidiano da execução de 

políticas públicas compartilhadas (FRANZESE, 2010). Este debate é fundamental para 

observar que a interação entre as esferas de governo ultrapassa os aspectos institucionais das 

políticas. Estes últimos fornecem o quadro geral dentro do qual atuam os agentes públicos, 

desenvolvendo vínculos e canais de comunicação com outros atores envolvidos no processo 

das políticas públicas.  

1.3.A literatura sobre gestão intergovernamental 

 

Federal, 

Estadual 

e Local 

Federal 
Local  

Estadual 
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Os desafios trazidos pela complexidade e interdependência das relações intergovernamentais 

geraram uma maior ênfase na dimensão da gestão compartilhada de programas e políticas que 

envolvem mais de um nível federativo de governo. Gerenciar através de governos e através de 

múltiplas organizações na matriz complexa do federalismo tem se tornado uma das atividades 

mais importantes dos gestores de políticas públicas (AGRANOFF; MCGUIRE, 2001). Cada 

vez mais, os burocratas locais realizam numerosas atividades intergovernamentais, tanto 

verticais como horizontais, incluindo outros governos locais e organizações não 

governamentais (AGRANOFF; MCGUIRE, 1998, 2001); além disso, o sucesso das políticas 

públicas intergovernamentais parece depender em grande parte da gestão bem-sucedida dessa 

complexidade (WRIGHT, 1974). 

Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os programas intergovernamentais têm se tornado 

mais regra do que exceção. A maioria das políticas nacionais são implementadas com um alto 

envolvimento de estados e municípios e, ao mesmo tempo, muitas iniciativas nascidas no 

âmbito local precisam do governo federal para conseguir sair do papel. A literatura destaca, 

neste contexto, o papel crucial da gestão pública nos programas que envolvem mais de um 

nível federativo, mostrando a centralidade da gestão intergovernamental (O’TOOLE; MEIER, 

2004).  

Diante desse cenário, o conceito de gestão intergovernamental (IGM, de intergovernamental 

management no inglês) entrou no léxico norte-americano da administração pública a partir de 

1960-1970 para descrever as atividades de gestão dos programas intergovernamentais e como 

uma forma de captar, a partir da visão dos próprios burocratas, a essência das rotinas 

administrativas que realizam dentro do sistema federativo (AGRANOFF; MCGUIRE, 1999, 

2001).  

Similar ao processo de desenvolvimento da literatura sobre implementação – e em grande 

parte contemporânea a ela –, a literatura de IGM também passou por duas grandes abordagens 

diferentes, uma top-down e uma bottom-up. No início, a abordagem top-down entendia que o 

problema de investigação principal dos estudos de gestão intergovernamental deveria ser 

compreender de que forma era possível alcançar objetivos e metas nacionais por meio da ação 

de atores subnacionais que, além de legalmente independentes, em muitos casos, eram 

politicamente hostis (AGRANOFF; MCGUIRE, 1999). Os autores iniciais desta abordagem 

destacavam o comportamento passivo dos entes subnacionais e o papel de liderança do 

governo federal (WRIGHT et al., 2009). 
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Posteriormente, na esteira dos estudos de Elazar (1987) e Grodzins (1966) – que ressaltaram 

os poderes dos entes subnacionais no contexto das RIGs –, as análises passaram a 

compreender o processo de IGM como mais interativo e as transferências federais passaram a 

ser observadas não como exclusivas do controle federal, mas como uma oportunidade de 

barganha (INGRAM, 1977). Portanto, a evolução do entendimento de RIGs a partir dos 

estudos de Elazar (1987), Grodzins (1966), Anderson (1960) e Wright (1978) gerou, também, 

mudanças nas abordagens utilizadas pelos estudos de IGM, uma vez que esta está inserida 

dentro do contexto maior das relações intergovernamentais. Assim, a abordagem bottom-up 

da IGM sugere que os entes subnacionais nem sempre agem exatamente conforme as regras e 

que, em muitos casos, procuram adequar e ajustar o programa às realidades próprias.  

De forma similar ao ocorrido nos estudos de implementação, a dicotomia e a falta de diálogo 

entre as duas abordagens passou a ser indesejada. Como alternativa, procurou-se mostrar a 

complexidade dos modelos de gestão no federalismo, uma vez que podem coexistir modelos 

diferentes, a depender da política pública em questão. Na década de 1990, o termo de IGM já 

tinha se consolidado como um conceito que incorporava tanto a teoria quanto a prática e que 

se diferenciava das RIGs.  

Em poucas palavras, a IGM passou a ser entendida como a dimensão político-administrativa
11

 

das relações intergovernamentais (AGRANOFF; LINDSAY, 1983). Wright (1990) sumariza 

que os conceitos mais utilizados para definir a IGM são “Problem solving, coping 

capabilities, and networking” (p. 170). Estes aspectos enfatizam o foco na implementação e a 

centralidade dos burocratas e gestores de políticas públicas nesse tipo de análise. Desse modo, 

trata-se do estudo das atividades que endereçam os problemas rotineiros enfrentados no dia a 

dia dos gestores e não de questões que mudam a configuração das forças do sistema 

federativo como um todo.  

Wright e Krane (1998) definem a IGM como o processo de solucionar problemas 

intergovernamentais sob condições de alta incerteza e complexidade, por meio da criação e 

                                                 
11

 Para sermos precisos, Agranoff e Lindsay (1983) definiram a IGM como a dimensão administrativa das RIGs 

para diferenciar essa esfera da dimensão em que participam os atores estritamente políticos. No entanto, uma vez 

considerada superada a dicotomia administração vs. política, e buscando destacar aspectos políticos do processo, 

optamos por defini-la como a dimensão político-administrativa. Continuamos considerando as atividades e 

práticas que ocorrem no campo dos burocratas, mas julgamos que estas atividades podem ter um cunho político, 

embora não necessariamente partidário.  
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utilização de redes governamentais e não governamentais. Isto é, o caráter interacional e 

relacional do processo de IGM é constitutivo da sua definição.  

O componente da IGM presente nas relações intergovernamentais enfatiza, como vimos 

acima, a dimensão do alcance dos objetivos presentes nessas relações, uma vez que o 

processo de gestão implica na cooperação para alcançar algum objetivo definido. Assim, a 

IGM envolve um foco nas tarefas intergovernamentais ao mesmo tempo em que reconhece a 

importância de operar dentro do contexto legal, político e técnico das RIGs (AGRANOFF; 

LINDSAY, 1983). Wright (1990), na mesma direção, destaca que, se os estudos de 

federalismo se preocupam com a high politics, os estudos de gestão intergovernamental 

encontram-se em um low-level, orientados a compreender a política que caracteriza as 

atividades da IGM no processo de implementação. 

O enfoque em “problem-solving” ou em “getting things done” (AGRANOFF; LINDSAY, 

1983) encoraja, e talvez até demanda, movimentos em direção a acordos que envolvem 

contínuas interações entre as partes envolvidas. Agranoff e McGuire (1998, 2001) 

identificam, dentro deste contexto, uma série de ações que os gestores intergovernamentais 

realizam em suas operações cotidianas. As atividades identificadas são divididas em 

atividades verticais (que incluem o governo federal) e atividades horizontais (outros entes 

federativos do mesmo nível e organizações não governamentais/setor privado). 

 

Tabela 1 – Atividades intergovernamentais realizadas pelos burocratas 

Atividades verticais Atividades horizontais 

Busca geral de informações sobre os 

programas intergovernamentais 

Assistência na formulação de 

políticas 

Busca geral de novos financiamentos Engajamento em parcerias formais 

Busca de interpretações sobre as 

regras e padrões do programa 

Engajamento em formulação de 

políticas conjuntas 

Busca geral de orientações sobre o 

programa 
Acesso a recursos financeiros 
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Busca de flexibilidade nos 

regulamentos/estatutos 

Estabelecimento de parcerias para 

um projeto 

Busca de alterações no desenho 

original do programa 
Acesso assistência técnica 

Busca de inovação em programas  

Busca de flexibilidade baseada na 

performance 
 

Fonte: tradução e adaptação de AGRANOFF, Robert; MCGUIRE, Michael. Expanding Intergovernmental 

Management’s Hidden Dimensions. The American Review of Public Administration, v. 29, n. 4, p. 356, 1999. 

 

Assim, uma série de ações é realizada para gerenciar as relações intergovernamentais e essas 

atividades vão além da mera procura por financiamentos do governo federal. Vemos, então, 

que as atividades verticais podem ser agrupadas em dois tipos: aquelas voltadas à busca de 

informações junto ao governo federal e aquelas voltadas à busca de aumento de 

discricionariedade, incluindo modificações no programa original e flexibilização das 

regulações normativas do programa. Embora os autores identifiquem o primeiro tipo como o 

mais frequente nas relações estabelecidas na rotina da implementação dos programas, as 

atividades de negociação e barganha são alguns dos tipos de interação entre os burocratas 

intergovernamentais que mais chamam a atenção da literatura (CLINE, 2010).  

O enfoque na barganha e negociação federativa enfatiza que os programas federais não 

representam necessariamente um controle sobre os governos subnacionais, mas, em muitos 

casos, uma oportunidade para negociação e ajustes mútuos entre os entes federados 

(AGRANOFF; LINDSAY, 1983; AGRANOFF; MCGUIRE, 2004; INGRAM, 1977). Isso 

permite que sejam feitos ajustes nos programas intergovernamentais de forma a prover 

inovação e, em muitos casos, permitir a efetiva implementação de uma política que, se não 

fosse adaptada, dificilmente poderia ser bem-sucedida (AGRANOFF; MCGUIRE, 2004; 

CLINE, 2010). 

Assim, enquanto os entes subnacionais precisam dos recursos federais para executar políticas 

públicas, o governo central depende da capacidade de implementação dos governos 
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subnacionais (FRANZESE, 2010), tornando os agentes federais bastante dependentes das 

burocracias subnacionais para atingir os objetivos de seus programas (AGRANOFF; 

MCGUIRE, 2004). De acordo com Agranoff e McGuire (2004), no sistema federativo norte-

americano os administradores públicos têm sido capazes de utilizar a negociação como uma 

abordagem de sucesso para a implementação de programas intergovernamentais.  

Partindo do conceito de IGM, mas escolhendo uma abordagem mais abrangente, Agranoff e 

McGuire (2001) propõem quatro modelos de gestão dentro da matriz do federalismo: (i) 

modelo de cima para baixo (top-down model); (ii) modelo doador-receptor (donor-recipient 

model); (iii) modelo baseado na jurisdição (jurisdiction-based model); (iv) modelo de redes 

(network model). Os modelos não são excludentes entre si e, nas próprias palavras dos 

autores, parecem estar simultaneamente vigentes no cenário intergovernamental, colocando 

desafios para os gestores públicos (AGRANOFF; MCGUIRE, 2001, p. 671). Portanto, os 

modelos podem ser mais ou menos adequados para compreender as interações estabelecidas 

entre os servidores na gestão compartilhada de políticas públicas a depender da área setorial, 

das regras do programa, da unidade federativa em análise, etc. 

O modelo top-down, como já antecipa o nome, destaca o poder do governo federal no 

processo de gestão de políticas públicas no federalismo, ressaltando o seu poder de controle 

sobre os governos locais. Os fundamentos que embasam este modelo são a constatação do 

crescimento de programas federais – a literatura se refere aos Estados Unidos, mas isso 

também poderia valer para o caso brasileiro – e a ideia de que o governo federal gerencia seus 

programas por meio dos gestores subnacionais.  

Nesta relação, o papel dos governos subnacionais é garantir a conformidade com as diretrizes 

nacionais, bem como fiscalizar esta conformidade. Assim, os autores destacam que os 

burocratas subnacionais têm como função o monitoramento da implementação dos programas 

intergovernamentais, garantindo que os recursos federais sejam gastos adequadamente e que 

as regras e padrões nacionais sejam seguidos.  

No modelo top-down, a implementação de políticas públicas está orientada por um quadro 

normativo que exige a conformidade com as regras. As práticas dos burocratas estaduais são 

pautadas, majoritariamente, por atividades de avaliação, revisão e auditoria da 

implementação. Nas palavras de Agranoff e McGuire (2001), um tempo considerável do 
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cotidiano dos servidores subnacionais é dedicado, neste modelo, a atender as expectativas do 

programa, fazendo com que a implementação se adeque às regras, normativas e regulamentos.  

Tendo em vista as características acima apresentadas, percebe-se que os pressupostos do 

modelo não são compatíveis com uma abordagem que entenda a implementação como 

negociação. Isso porque se tem como premissa o entendimento de que é possível que a 

implementação seja feita puramente em conformidade com as regras definidas em um estágio 

anterior. Ainda, o modelo não permite que estudemos as atividades de negociação e barganha, 

pois não haveria espaço para elas. A despeito disso, é relevante tê-lo em vista como um polo 

analítico importante para compreender a atuação dos gestores subnacionais na implementação 

de políticas públicas intergovernamentais. 

Um modelo alternativo proposto por Agranoff e McGuire (2001) é o doador-receptor. A 

premissa é que os atores em um sistema federativo são mutuamente dependentes e que, 

portanto, o governo federal não exerce controle total sobre os governos subnacionais. A 

vantagem analítica deste modelo é permitir a compreensão de que a implementação de 

políticas públicas não é uma mera continuidade hierárquica da formulação. Em diálogo com a 

literatura de implementação, este modelo se aproxima mais da visão bottom-up, ao mostrar 

que existem efeitos que vão “de baixo para cima” ao longo do processo de implementação de 

políticas públicas.  

Assim, se o modelo top-down considera a implementação bem-sucedida quando os objetivos 

nacionais são alcançados, o doador-receptor considera que um processo de implementação de 

políticas públicas é bem-sucedido se confere discricionariedade aos atores locais para levar a 

cabo os objetivos nacionais, ao mesmo tempo em que satisfaz as necessidades locais 

(AGRANOFF; MCGUIRE, 2001).  

O modelo doador-receptor remonta à análise de Pressman (1975), que conclui que cada um 

dos dois entes – federal e subnacional – depende das ações do outro para alcançar seus 

próprios objetivos: o receptor precisa dos recursos federais, mas o governo federal precisa das 

capacidades de implementação dos governos locais. Assim, o poder de implementação é 

destacado como um recurso que está nas mãos dos governos locais. Uma vez que o doador, 

isto é, o governo federal, não tem tempo, recursos ou, em muitos casos, autoridade para 

intervir cotidianamente na localidade do receptor, Agranoff e McGuire (2001) destacam a 

seguinte conclusão de Pressman (1975):  
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Donor and recipient need each other, but neither has the ability to control fully the 

actions of the other. Thus, the aid process takes the form of bargaining between 

partly cooperative, partly antagonistic, and mutually dependent sets of actors 

(PRESSMAN, 1975, p. 106 apud AGRANOFF; MCGUIRE, 2001, p. 674). 

 

No modelo doador-receptor, os atores subnacionais realizam atividades que, de um lado, 

servem para estar em conformidade com as expectativas postas pelo governo federal, mas, de 

outro, propõem mudanças em uma direção que seja benéfica para sua localidade. Embora 

exista esse espaço de discricionariedade, no final, todas as ações devem ser consistentes com 

os objetivos do doador (AGRANOFF; MCGUIRE, 2001).  

Este modelo ilumina aspectos importantes que devem ser observados na análise da gestão de 

programas intergovernamentais, destacando o poder de implementação dos governos 

subnacionais como um recurso que estes possuem para contrabalançar o poder do governo 

federal. Além disso, amplia o rol de atividades desempenhadas pelos burocratas locais, 

extrapolando o mero monitoramento e abrindo espaço para autonomia em algumas decisões. 

No entanto, em última instância, estas decisões são permitidas enquanto não forem contrárias 

aos objetivos maiores definidos pela União. 

O terceiro modelo proposto pelos autores, chamado modelo baseado na jurisdição, tem como 

entendimento que as atividades baseadas na jurisdição são aquelas em que os gestores locais 

buscam os ajustes normativos e os recursos necessários para servir aos objetivos da sua 

jurisdição. A diferença com o modelo anterior é que a gama de atores com quem os governos 

locais se relacionam é ampliada, bem como os tipos de instrumentos existentes (indo além de 

programas com transferências federais). Nesse sentido, o que o modelo enfatiza é que os 

atores locais podem procurar financiamentos e recursos de outras fontes que não apenas o 

governo federal – incluindo o terceiro setor e o setor privado –, dependendo menos de 

programas federais e se tornando, por conseguinte, mais autônomos do governo federal.  

De tal modo, no terceiro modelo, os burocratas subnacionais são orientados por uma lógica de 

perseguição dos objetivos locais, procurando alternativas de financiadores que não somente o 

governo federal. A barganha e a negociação são instrumentos importantes neste modelo: 

Bargaining by local managers within programs of vertical (state or federal 

government) or horizontal (metropolitan, regional, intersectoral) origin provide 

alternatives to unilateral concession, resulting in a “mutually beneficial solution” 

(AGRANOFF; MCGUIRE, 2001, p. 675). 
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Os ajustes frequentemente ocorrem por iniciativa dos governos locais, que procuram 

permissões para agir fora dos padrões e normativas definidos. As atividades de busca de 

ajustes tentam redefinir os objetivos dos programas para que não sejam tão nacionais e se 

apliquem mais às realidades locais.  

O terceiro modelo acrescenta complexidade ao entendimento dos processos de gestão na 

matriz do federalismo, incorporando outros instrumentos e atores. Mesmo considerando a 

importância das atividades de barganha e negociação para a presente pesquisa, o fato de o 

terceiro modelo acrescentar outros atores e, assim, ampliar as variáveis nas relações 

intergovernamentais, torna-o menos interessante para guiar a análise dos padrões de interação 

entre burocratas na implementação de programas federais.  

Por fim, o último modelo, dito modelo de redes, descreve a política pública como algo que 

ocorre em uma rede de atores em que nenhum deles possui poder suficiente para determinar 

completamente as ações do outro. A principal diferença com o modelo anterior é que, se no 

modelo baseado na jurisdição a estratégia dos atores subnacionais era adaptar os programas 

federais para alcançar os objetivos locais, agora, no modelo de redes, os objetivos são 

interdependentes. Isto implica que todos os atores podem se beneficiar de certas ações e que 

certos problemas não podem ser resolvidos sem a ação de todos os atores. As estruturas de 

interdependência objetivadas pelo modelo de rede ultrapassam os entes federativos, incluindo 

atores privados. Nesse modelo, as partes da rede sempre decidem e tomam decisões 

conjuntamente. Novamente trata-se de um modelo analítico que representa uma ponta do 

contínuo teórico. 

 

1.4. Um esforço de síntese 

 

O objetivo desta seção é mostrar os potenciais de convergência das literaturas que estudam a 

implementação de políticas públicas e as relações intergovernamentais, bem como construir 

um referencial teórico para analisar o caso empírico escolhido. Como mencionamos antes, 

tradicionalmente as duas literaturas correram de modo paralelo, sendo raro encontrar esforços 
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de conjugação
12

. Entretanto, algumas abordagens da literatura de implementação e da 

literatura de RIGs têm um potencial de intersecção que pode ser explorado para compreender 

a gestão intergovernamental de programas federais implementados por governos subnacionais 

em um sistema federativo. 

A literatura de IGM pode ser considerada como uma primeira síntese dos aspectos mais 

clássicos das relações intergovernamentais e dos estudos sobre implementação de políticas 

públicas. Embora os estudos de IGM não tenham feito essa conjugação de forma explícita, as 

bases de intersecção já estavam postas. Com efeito, a IGM focaliza o cotidiano das relações 

intergovernamentais, põe ênfase na fase da implementação e na solução de problemas 

rotineiros e valoriza a visão dos próprios burocratas na compreensão das suas rotinas e das 

interações que estabelecem.  

Tendo a literatura sobre IGM como ponto de partida e como fundamento desta síntese, o que 

pretendemos nesta seção é prover mais algumas contribuições sobre as pontes que podem ser 

construídas, evidenciando o poder analítico que as literaturas combinadas possuem na 

compreensão da gestão de políticas intergovernamentais. Vale destacar que, nesta seção, 

quando nos referimos aos estudos de implementação estamos abarcando somente algumas de 

suas abordagens, tal como a compreensão da implementação como interação e de 

implementação como negociação. 

Como estratégias propositivas para examinar a confluência das literaturas de implementação e 

RIGs propomos seis pontos de convergência que serão desenvolvidos na sequência: 

1) Ênfase no papel dos burocratas como atores relevantes do processo de gestão 

intergovernamental; 

2) Premissa da importância das interações no entendimento do objeto de estudo / ênfase 

nos aspectos relacionais; 

3) Importância das percepções dos atores envolvidos; 

4) Substituição de uma visão baseada meramente na hierarquia por uma visão que 

incorpora a ideia de redes e de múltiplos objetivos; 

5) Conceito de negociação como comum às duas literaturas; 

                                                 
12

 Para um exemplo de esforço de conjugação ver: CHO, C.L.,Chung-Lae.; KELLEHER, C.Christine A.; 

WRIGHT, DDDeil S...; YACKEE, SSSusan W. Translating national policy objectives into local achievements 

across planes of governance and among multiple actors: second order devolution and welfare reform 

implementation. Journal of Public Administration, Research and Theory, v. 15, n. 1, p. 31-54, 2005. 
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6) Entendimento da própria implementação como um recurso de barganha e poder dos 

entes subnacionais. 

A seguir abordaremos cada um desses pontos e, ao final da seção, apresentaremos uma tabela 

com citações que ilustram, nas palavras dos próprios autores, a combinação entre ambas as 

literaturas. 

 

1) Ênfase no papel das burocracias como atores relevantes do processo de gestão 

intergovernamental 

Ambas as literaturas enfatizam a importância das burocracias na gestão de políticas públicas, 

atribuindo a estes atores um papel mais ativo do que ressaltado tradicionalmente pela 

literatura. De fato, os estudos de implementação anteriores à década de 1970, por se pautar em 

uma divisão estrita entre formulação e implementação e entre política e administração, 

desconsideravam o papel das burocracias na implementação de políticas públicas. Ou seja, em 

uma visão que compreende a implementação como mera continuidade da formulação, os 

burocratas não teriam papel algum, a não ser executar, nos exatos termos, aquilo que foi 

definido em estágio anterior pelos formuladores da política.  

Somente a partir dos estudos mais recentes da década de 1980, sobretudo com autores como 

Barrett e Hill (1984) e Hjern e Porter (1981), é que se começou a enfatizar a importância dos 

atores no processo de implementação. Nestes estudos, ao mostrar que a política pública é 

passível de adaptações, mesmo depois de sua formulação, o papel das burocracias passa a ser 

fundamental no processo. Especialmente na fase da implementação, a burocracia influencia a 

direção das políticas públicas de vários modos, sobretudo quando os objetivos determinados 

na formulação são complexos e/ou vagos (POOCHAROEN, 2013). Assim, uma parte da 

literatura destaca como os implementadores, ao tomar uma série de decisões durante a 

implementação, se tornam, também, formuladores.  

Para compreender este ponto de intersecção entre as duas literaturas, é preciso compreender 

que a separação entre implementação e formulação é meramente analítica, uma vez que, na 

prática, ao implementar a política pública, o burocrata também está tomando decisões que se 

configuram como uma (re)formulação. Poocharoen (2013) mostra que as políticas estão 

constantemente sendo alteradas ou ajustadas com base na implementação e que, uma vez que 
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a burocracia tem expertise e conhecimento das questões envolvidas, também está envolvida 

nos estágios de agenda e formulação. 

No que tange a literatura de RIGs, diferenciando-se dos estudos mais clássicos de 

federalismo, destaca-se a ênfase nos burocratas enquanto atores centrais das relações entre 

níveis federativos, sobretudo ao considerar que são eles os que de fato determinam o caráter 

mais ou menos cooperativo das RIGs (ANDERSON, 1960). Mais especificamente, o que a 

literatura de IGM ajuda a ressaltar é que os burocratas, identificados como “managers”, 

estariam se tornando formuladores uma vez que precisam propor estratégias e trabalhar em 

ajustes e adaptações de políticas previamente formuladas. Assim, as evidências empíricas 

encontradas pelo autor vão de encontro com a literatura mais moderna de implementação que 

também vê o implementador como participante da formulação. 

Deste modo, o pressuposto que se encontra por trás da constatação da importância da 

burocracia nas políticas públicas é a superação da divisão analítica entre 

formulação/implementação e entre política/administração. Assim, por detrás desta 

convergência situa-se toda uma discussão sobre o papel das burocracias no processo de 

políticas públicas nas democracias contemporâneas. Como Aberbach et al. (1981) indicaram, 

os burocratas envolvem-se cada vez mais com funções típicas dos políticos eleitos. Nesse 

sentido, eles também participam da intermediação de interesses e da articulação de ideias 

(ABERBACH et al., 1981). A partir de Aberbach et al. (1981), estudos mais recentes sugerem 

uma progressiva politização da burocracia e burocratização da política, fazendo com que se 

adotem estratégias híbridas de atuação (políticos fundamentando tecnicamente suas decisões e 

burocratas reforçando seu papel nas decisões políticas e articulando interesses) (ABERBACH 

et al., 1981; LOUREIRO et al., 2009). Para o caso brasileiro, Loureiro et al. (2009) mostram 

como, no país, essa tendência está presente com uma burocracia que não apenas participa do 

processo decisório, mas é, também, um dos atores mais importantes na condução das políticas 

públicas. 

Assim, se o objetivo é entender a gestão intergovernamental de programas federais 

implementados localmente, as burocracias devem necessariamente estar no centro das 

atenções. A inserção dos burocratas nas análises significa considerar que as políticas são 

conseguidas a partir da interação de diversos atores que transformam os processos, ou seja, 

são parte da dinâmica interativa existente na base das políticas públicas. 
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2) Premissa da importância das interações no entendimento do objeto de estudo / 

ênfase nos aspectos relacionais 

Um segundo ponto de contato entre as literaturas é de caráter tanto conceitual quanto 

metodológico. Com efeito, trata-se do fato de ambas as literaturas partirem da premissa de 

que as interações entre os atores envolvidos nos processos estudados têm um papel 

fundamental para a compreensão do objeto. Assim, em termos conceituais a questão é a 

incorporação da dimensão dos atores nas análises e o enfoque atribuído aos aspectos 

relacionais; em termos metodológicos, este ponto de contato entre as literaturas se reflete na  

utilização de técnicas de pesquisa similares entre as literaturas (estudos de caso, entrevistas 

em profundidade, questionários etc.) capazes de colher os aspectos relacionais dos processos 

estudados.  

No que tange à literatura de implementação, os estudos destacam que a política pública não 

pode ser vista como estática, mas deve ser compreendida como passível de modificações ao 

longo do tempo. E, nesse processo, as interações entre os atores envolvidos na implementação 

passam a ser essenciais para entender as alterações e modificações sofridas pela política. 

Desta forma, a visão relacional se torna fundamental para os estudos de implementação que 

entendem o processo como composto por interações entre diferentes atores.  

Lotta (2010), por exemplo, sugere que a implementação das políticas se dá a partir de 

processos de interação entre os implementadores e os diversos atores envolvidos no processo, 

como usuários, outros níveis governamentais, outros profissionais da política, etc. Como 

ressalta Marques (2003), a desconsideração da dimensão relacional produz uma visão muito 

automática do funcionamento do estado.  

Já no que se refere à literatura de RIGs, o aspecto interacional está no cerne do campo de 

estudo. As definições mais clássicas de Anderson (1960) e Wright (1974), de fato, incorporam 

os aspectos interacionais e relacionais. O primeiro autor, como vimos, define as RIGs como 

um corpo de interações que ocorre entre unidades do governo e, na sequência, diz que na 

verdade se trata de interações entre os agentes públicos. O segundo também destaca a 

importância das interações como um diferencial dos estudos de RIGs em relação aos estudos 

mais clássicos de federalismo. Nesse sentido, Wright ressalta que as RIGs não se concentram 



62 
 

na dimensão constitucional-legal, mas nas relações de trabalho que se estabelecem no 

cotidiano dos governos, ou seja, nas interações entre os burocratas em suas rotinas
13

. 

 

3) Importância das percepções dos atores envolvidos 

Em sinergia com o ponto anterior, uma terceira dimensão de contato entre as literaturas é a 

ênfase dada às visões, atitudes, percepções e preferências dos atores envolvidos no processo 

estudado.  

Os estudos de implementação que incorporam uma visão bottom-up dão importância aos 

objetivos, percepções e atitudes dos atores envolvidos no processo de implementação. Para 

essas abordagens, os resultados da implementação são analisados considerando os atores, os 

interesses, os poderes de barganhas e os conflitos de valores envolvidos. De acordo com Lotta 

(2010), olhar para as interações existentes no processo de implementação pressupõe 

reconhecer os diversos valores e referências presentes para cada ator envolvido. Como 

mostramos na Introdução, os valores e preferências, no entanto, não são apenas escolhas 

individuais dos atores, mas também são moldados pelo contexto e pelas instituições nos quais 

estão inseridos. 

No campo das RIGs, Wright (1974, 1978) identificou a necessidade de prestar atenção nas 

ações, atitudes e percepções dos atores envolvidos como uma das características distintivas 

das relações intergovernamentais. Cho e Wright (2004) também destacam como as opiniões, 

atitudes e percepções desses agentes nas RIGs são essenciais para descrever a “paisagem” das 

RIGs, bem como um ponto de partida para alcançar as complexidades das relações 

intergovernamentais.  

Ao mesmo tempo, a importância atribuída às percepções dos atores envolvidos serve como 

uma característica que distancia as RIGs dos estudos mais clássicos de federalismo. Enquanto 

estes últimos se baseiam em um entendimento mais institucional e pautado na dimensão 

                                                 

13
 Neste ponto, um potencial de síntese também pode ser construído a partir do conceito de working 

relationships, entendido como as relações de trabalho que incluem o contato formal e informal que ocorre entre 

os burocratas estaduais e federais durante a implementação de qualquer programa intergovernamental 

(SCHEBERLE, 1997; CLINE; 2010).  
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constitucional-legal, as RIGs colocam sua atenção nos processos formais e informais de 

interação e, sobretudo, na visão dos envolvidos nestes processos.  

Deste modo, um potencial de convergência entre ambas as literaturas encontra-se no destaque 

dado à visão e percepção dos atores envolvidos, entendendo essas percepções como um modo 

de acessar a realidade intergovernamental. 

 

4) Substituição de uma visão baseada meramente na hierarquia por uma visão que 

incorpora a ideia de redes e de múltiplos objetivos 

Um quarto ponto de convergência entre a literatura de RIGs e a de implementação de políticas 

públicas é a capacidade de ambas de questionar as visões baseadas meramente em relações 

hierárquicas. Assim, tanto abordagens de implementação como abordagens de RIGs 

questionam os entendimentos unicamente hierárquicos para, em seu lugar, propor explicações 

que incorporem complexidades maiores. No caso da implementação, se questiona a relação 

puramente hierárquica entre formulador e implementador e, no caso das RIGs, o 

entendimento hierárquico das relações entre os níveis federativos.  

De forma mais aprofundada, a abordagem da implementação como negociação, com enfoque 

nas interações presentes no processo de implementação, propõe uma substituição da 

perspectiva focada unicamente em hierarquias e mecanismos de controle. Ao contrário, esses 

estudos procuram enfatizar uma multiplicidade de atores envolvidos no processo, além de 

seus valores e os relacionamentos estabelecidos.  

Ao mesmo tempo, os estudos de RIGs que enfatizam a negociação federativa reconhecem a 

autonomia dos entes subnacionais de participarem nesses processos, utilizando recursos de 

barganha e de negociação à sua disposição. Além disso, mostram como as unidades 

subnacionais possuem interesses e objetivos próprios e não necessariamente seguem à risca o 

que foi determinado pelo nível central. Assim, nestas perspectivas não é possível falar de uma 

relação hierárquica sem, por isso, deixar de fora uma grande parte de uma realidade bastante 

mais complexa.  

Cabe aqui explicitar que não se trata de um “dever ser”, mas da constatação de que existem 

atores e relações que não conseguem ser enquadrados necessariamente em uma visão 
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hierárquica. Nessa linha, entende-se que é possível encontrar, na implementação das políticas, 

uma série de atores operando em rede, com objetivos comuns e próprios.  

Nesta direção, Lotta (2010) destaca que é um pressuposto o fato de as políticas serem 

implementadas pela burocracia em rede, ou seja, por um sistema responsável pela 

implementação. Hjern e Porter (1981), ao proporem a reconstrução da teia de agentes e 

agências envolvidas na implementação, também contribuíram para a constatação de uma rede 

de implementação.  

Por fim, cabe destacar a questão da multiplicidade de objetivos presentes no processo de 

implementação de políticas públicas e em como essa questão emerge em programas 

intergovernamentais, uma vez que cada ente intergovernamental pode ter objetivos distintos a 

partir de um mesmo programa.  

 

5) Conceito de negociação como comum às duas literaturas 

Condizente com uma visão da implementação e das relações intergovernamentais enquanto 

interação, o conceito de negociação assume centralidade em ambas as literaturas e pode servir 

como outro ponto de intersecção passível de ser mais bem explorado. 

Em relação à literatura de implementação, a discussão sobre o conceito de negociação é 

colocada em termos dos implementadores negociando com os formuladores. Já em relação às 

RIGs, trata-se das negociações entre atores dos governos subnacionais e do governo federal. 

Assim, no que tange à implementação de programas federais, percebe-se a possível 

sobreposição das literaturas em que os implementadores coincidem com os atores dos 

governos locais e os formuladores com os atores do governo federal. No entanto, como já 

superado pela literatura, e como já dito anteriormente, esta diferenciação é somente analítica, 

pois na prática, ao implementar a política pública, o burocrata subnacional também está 

tomando decisões que se configuram como uma (re)formulação. Assim, é preciso tomar os 

cuidados necessários para não reavivar uma separação entre formulação e implementação que 

a literatura já superou.  

O feedback das burocracias estaduais e as alterações no desenho original do programa 

mostram como a implementação não é um mero momento administrativo de colocar as ideias 

em prática, mas supõe negociações e adaptações do desenho federal à realidade local. Ainda 
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nessa linha, o enfoque na barganha e na negociação federativa enfatiza que os programas 

federais não exercem necessariamente um controle sobre os governos subnacionais, mas, em 

muitos casos, representam uma oportunidade para a negociação e para ajustes mútuos entre os 

entes federados (AGRANOFF; LINDSAY, 1983; AGRANOFF; MCGUIRE, 2004; 

INGRAM, 1977). Isso permite que sejam feitos ajustes nos programas intergovernamentais de 

forma a prover inovação e, em muitos casos, possibilitar a efetiva implementação de uma 

política que, se não fosse adaptada, dificilmente poderia ser bem-sucedida (AGRANOFF; 

MCGUIRE, 2004; CLINE, 2010). Isto nos leva ao último aspecto de convergência. 

 

6) Entendimento da própria implementação como um recurso de barganha e um 

poder dos entes subnacionais 

Por fim, o auge da intersecção entre as literaturas é o entendimento de que o próprio processo 

de implementação se torna um recurso de barganha nas relações intergovernamentais e na 

gestão de programas federais executados localmente.  

Embora não esteja posto na literatura nestas palavras exatas, o modelo doador-receptor de 

Agranoff e McGuire (2001), baseado em Pressman (1975) e outros autores, já adiantava essa 

visão ao defender que o governo federal precisa dos governos locais para alcançar os seus 

objetivos, dependendo, sobretudo, de suas capacidades de implementação. Com efeito, 

mesmo se o governo federal tivesse controle absoluto sobre a política pública, se ela não 

puder ser implementada, os objetivos nacionais não serão alcançados.  

No caso do MCMV, o programa não estava se concretizando no Estado de São Paulo na 

mesma velocidade do que em outros estados, mesmo sendo uma das regiões com maior déficit 

habitacional. Isto é, se o objetivo do governo federal era diminuir o déficit ou estimular o 

setor privado para melhorar a economia, a não implementação no Estado de São Paulo seria 

um grande fracasso para um programa da envergadura do MCMV. O poder de implementação 

do Estado de São Paulo, aportando mais recursos financeiros, mas também compreendendo 

necessidades locais que exigiam alterações dos padrões nacionais, foi essencial no caso 

analisado. 

Deste modo, a implementação pode se configurar como um dos recursos de negociação dos 

quais os entes subnacionais podem se valer para negociar melhores condições de 
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implementação com o governo federal. Isto é, o risco da não efetivação do programa pode 

acarretar resultados benéficos para os governos estaduais e municipais ao conseguir 

pressionar o governo federal.  

 **** 

Em suma, propusemos seis pontos de convergência entre as literaturas que, combinados, 

aumentam o potencial explicativo para compreender o fenômeno estudado. A seguir 

apresentaremos uma tabela em que é possível conferir, a partir das próprias palavras dos 

autores do campo da implementação e do campo das RIGs, a grande convergência entre as 

literaturas. 
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Ênfase no papel dos burocratas 

como atores relevantes do 

processo de gestão 

intergovernamental 

The bureaucracy plays an important role in outlining policy details through 

the design of specific programs. It is precisely this that will largely 

influence the overall policy outcome and citizens’ perceptions of the policy 

and the government (POCCHAROEN, 2013). 

In recent years more attention has been paid to the actions, attitudes 

and roles of appointed administrators. The increased focus on 

administrators as relevant IGR participants is a natural outgrowth of 

the increasingly important role played by public bureaucracies in 

government. (WRIGHT, 1974) 

 

Bureaucrats have a significant impact on the ways that governmental 

policies impinge on American citizens. This is particularly true at the 

state level. Administrators in state agencies have wide latitude to make 

vital decisions in important public programs (CHO; WRIGHT, 2001) 

Premissa da importância das 

interações no entendimento do 

objeto de estudo / ênfase nos 

aspectos relacionais 

A focus of attention placed upon the nature of interactions taking place in 

this process, involving consideration of the power-interest structures and 

relationships between participating actors and agencies (BARRETT; 

HILL, 1984) 

 

[...]as interações dos agentes com os usuários, suas relações e trajetórias 

trazem novas dinâmicas para dentro das políticas, que se transformam 

diretamente na implementação (LOTTA, 2010) 

It is human beings clothed with office who are the real determiners of 

what the relations between units of government will be. Consequently 

the concept of intergovernmental relations necessarily has to be 

formulated largely in terms of human relations and human behavior 

(ANDERSON, 1960) 

 

Strictly speaking, then, there are no intergovernmental relations, there 

are only relations among officials in different governing units. 

Individual interactions among public officials is at the core of IGR. 

(WRIGHT, 1974) 

Importância das percepções dos 

atores envolvidos 

This view of implementation places more emphasis on  

1) the multiplicity of actors and agencies involved and the variety of 

linkages between them; 2) their value systems, interests, relative 

autonomies and power bases;3) the interactions taking place between them 

– in particular negotiation and bargaining behavior (BARRETT; HILL, 

1984) 

 

Uma das questões centrais para ampliar a análise da implementação é não 

olhar apenas para um ator ou uma instituição burocrática, mas considerar 

as diversas agências, instituições e pessoas envolvidas na implementação – 

e portanto, as diversas pressões, valores, princípios e objetivos que entram 

em jogo (LOTTA, 2010).  

Intergovernmental participants use the images of each other to make 

sense of their intergovernmental reality. These images affect the way 

that intergovernmental actors behave with respect to each other 

(PRESSMAN, 1975) 

 

The views, opinions, and attitudes of state agency heads concerning the 

relations among different levels of governments are an instrumental 

part of describing the landscape of intergovernmental relations. They 

are also the basis for conveying to public administrators a better grasp 

of the complex intergovernmental world in which they are embedded. 

(CHO; WRIGHT, 2004) 

 

Tabela 2: Síntese das duas literaturas 
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Fonte: Elaboração própria 

Tabela 2 – Continuação 

Pontos de intersecção Estudos de implementação Estudos de relações intergovernamentais 

Substituição de uma visão 

baseada meramente na 

hierarquia por uma visão que 

incorpora a ideia de redes e de 

múltiplos objetivos 

 

[…] policies embody multiple and often conflicting goals (BARRETT; 

HILL, 1984) 

 

A stance on the concept of policy which recognizes that it is complex and 

ambiguous, often without clearly defined goals (BARRETT; HILL, 1984) 

 

In place of hierarchy we adopt a network perspective as a means of 

researching and interpreting the results of [...] implementation The 

network approach highlights the significance of linkages among actors 

(CHO et al., 2005) 

Subnational governments are, therefore, not agents of some national 

government hierarchy, but are important role players within the overall 

intergovernmental system. These roles are essential for their operation 

as civil societies (=jurisdiction) within the matrix (AGRANOFF, 2001). 

 

Conceito de negociação como 

comum às duas literaturas 

The political processes by which policy is mediated, negotiated, and 

modified during its formulation and legitimation do not stop when initial 

policy decisions have been made, but continue to influence policy through 

the behavior of those responsible for its implementation and those affected 

by policy acting to protect or enhance their own interest (BARRETT; 

HILL, 1984) 

 

Our focus on policy implementation highlights a particular range of 

interactions in which one set of actors is actively trying to influence or 

change the behavior of others to get policy implemented; and other actors 

are responding according to whether the desired action fits in with or 

furthers their own interest (BARRETT; HILL, 1984) 

 

Bargaining is the usual mode of intergovernmental 

relations.(DERTHICK, 2001) 

 

federal grants to states, rather than buying state compliance, merely 

create an opportunity for federal-state bargaining. Because neither the 

federal administrative agencies nor the states have an overwhelming 

share of resources, the policy impact of the bargaining process is 

somewhere between the direct achievement of federal goals and the 

unhampered use of federal funds for state purposes (INGRAM, 1977) 

 

While federal agents would like to bind the states and localities to 

federal policy, these agencies seek the maximum possible leeway to 

pursue their own goals and objectives using federal assistance 

(AGRANOFF, 2001)  

Entendimento da própria 

implementação como um recurso 

de barganha e um poder dos 

entes subnacionais 

Federal program agents are highly dependent on the actions of others to achieve their own objectives; the recipient may need federal money but the 

donors, in this case the feds, need fundable applications and implementation ability at the community level. Donors rarely have the time, resources, 

inclination, and, in many cases, the authority to intervene regularly (PRESSMAN, 1975 apud AGRANOFF, 2001) 

 

While the donor usually has the legal and financial resources, the recipient has the day-to-day operational control and potential to produce winning 

or at least successful programs (AGRANOFF, 2001) 

 

State officials gain strength by virtue of their ability to decline participation in federal programs, especially where doing so in a meaningful option 

and when state participation is viewed by federal officials as crucial to achieving federal objectives. (DINAN, 2014) 
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A tabela ilustra de forma clara que, embora as literaturas de implementação e de RIGs tenham 

tradicionalmente caminhado e se desenvolvido de forma paralela, existem pontos de 

intersecção que podem ser explorados para compreender melhor a gestão intergovernamental 

de programas federais executados localmente. Além dos cinco primeiros aspectos 

identificados, vale a pena retomar o último aspecto, isto é, o entendimento da própria 

implementação como um recurso de barganha dos governos subnacionais nas relações com as 

burocracias federais. Este último ponto é essencial, pois sobrepõe as duas literaturas de forma 

completa, transformando o objeto de uma em um recurso essencial para explicar os resultados 

da outra. Analisaremos mais profundamente esta constatação no caso empírico estudado. 
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CAPÍTULO 2 – RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS NO BRASIL: O LUGAR 

DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO SISTEMA FEDERATIVO 

BRASILEIRO 

 

No que se refere ao caso brasileiro, a literatura tem destacado as diversas configurações dos 

padrões de relacionamento entre os entes federados, a depender do período histórico, da área 

setorial de políticas públicas e da heterogeneidade das unidades subnacionais. A alternância e 

a coexistência de padrões mais ou menos cooperativos têm feito com que a literatura entenda 

o federalismo brasileiro como um arranjo complexo no qual as tensões entre autonomia e 

interdependência coexistem. Particularmente no que diz respeito à dimensão da negociação 

federativa, a literatura mais recente tem abordado esta questão no âmbito dos sistemas de 

políticas públicas.  

Esta discussão tem como ponto de partida a constatação de que, a partir de meados de 1990, 

se verifica um rearranjo das forças do jogo federativo, com o fortalecimento do governo 

federal vis-à-vis os governos subnacionais. Neste debate, Abrucio (2005) sugere que as 

transformações do federalismo brasileiro na década de 1990 podem ser compreendidas à luz 

de um processo de coordenação federativa, isto é, das formas de integração, 

compartilhamento e decisão conjunta presentes nas federações. Lotta et al. (2014) observam 

que esse movimento de coordenação se expressa na formulação de políticas, programas e 

planos por parte do governo federal, caracterizando uma dupla tendência no contexto 

federativo brasileiro: a descentralização de recursos e de competências, concomitante à 

coordenação federal.  

Assim, a partir da segunda metade da década de 1990, a literatura concorda que o governo 

federal passou a implementar uma série de ações com o objetivo de nacionalizar padrões de 

políticas públicas e aumentar a coordenação entre os entes federativos. A ideia de sistemas de 

políticas públicas passa a ser entendida como uma matriz que, com base na negociação 

intergovernamental, aprofunda o compartilhamento federativo (FRANZESE, 2010). Trata-se 

de arranjos institucionais que permitem a combinação de nacionalização de políticas sociais 

com o fortalecimento da negociação federativa (FRANZESE, 2010). Os sistemas de políticas 

públicas se configuram, então: 
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[...] não apenas como regulamentação federal e transferências de recursos, mas 

também como um conjunto formado por relações intergovernamentais que se 

materializam no cotidiano da gestão compartilhada de políticas públicas e se 

constroem sob a forma de pactuações realizadas em arenas de negociação já 

instituídas (FRANZESE, 2010, p. 17). 

 

De acordo com Grin (2016), os sistemas de políticas públicas transferem de forma mais 

organizada recursos políticos, financeiros e sobre a gestão das políticas para os entes 

subnacionais. Logo, a existência desta institucionalidade importa para compreender a forma 

como se organizam as relações intergovernamentais em determinada área de políticas 

públicas. Em poucas palavras, o diferencial dos sistemas de políticas públicas é a existência 

de arenas federativas para pactuação, barganha, negociação e administração de conflitos. 

Assim, nas áreas setoriais em que há sistemas funcionando – como saúde (SUS) e assistência 

social (SUAS) –, as dissonâncias federativas são tratadas no interior de uma institucionalidade 

cujas regras favorecem a produção de consenso entre o governo federal e os entes 

subnacionais (GRIN, 2016).  

A singularidade do objeto empírico escolhido para análise reside exatamente no fato de o 

PMCMV se configurar de forma paralela ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS), instituído em 2005. Klintowitz (2015) enfatiza a dualidade na área da 

habitação em que, por um lado, o SNHIS funciona como regra esvaziada e, por outro lado, o 

PMCMV, sem seguir as regras definidas pelo SNHIS, se constitui como a política de 

habitação efetivamente implementada. Ao mesmo tempo, as estruturas criadas no âmbito do 

SNHIS continuam funcionando, tanto no nível federal como nos entes subnacionais.  

Embora compartilhe algumas estruturas e fontes de financiamento do SNHIS, o PMCMV não 

conta com arenas federativas formais para pactuação e negociação como o SUS e SUAS. 

Nesse contexto, torna-se particularmente interessante compreender de que forma se 

configuram as dinâmicas das relações intergovernamentais entre as burocracias envolvidas no 

PMCMV, investigando como se dão as negociações e como se estabelecem os vínculos fora 

do arranjo do sistema. Assim, uma das hipóteses levantadas é que, na ausência de um 

normativo sistêmico, o contexto local é essencial para compreender a implementação e, nesta 

dimensão, o legado prévio tem impactos substanciais. 

De modo a analisar estas questões, o capítulo está organizado em três seções, além desta 

introdução. Na seção 2.1. – "Relações intergovernamentais no Brasil: um breve histórico" 
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contextualiza-se o histórico das relações intergovernamentais no Brasil, destacando as 

características do período recente. Na seção 2.2. – "A habitação no contexto federativo 

brasileiro" retoma-se um histórico da área habitacional nas políticas públicas brasileiras, 

analisando as políticas públicas a partir do olhar da relação entre os entes federativos. Por fim, 

na seção 2.3. – "O MCMV na área da habitação" destaca-se a relação entre o SNHIS e o 

MCMV, ressaltando a singularidade do programa escolhido para análise. 

 

2.1. Relações intergovernamentais no Brasil: um breve histórico
14

 

  

As relações intergovernamentais na trajetória federativa brasileira foram marcadas por 

diversos padrões de relacionamento entre os entes federados, modificando a dinâmica de 

autonomia e interdependência estabelecida entre eles ao longo do tempo. Nesse sentido, a 

história federativa do Brasil no século XX pode ser resumida na dificuldade de adequar os 

princípios da autonomia e da interdependência, bem como da cooperação e da competição 

(ABRUCIO, 2001). 

Se, por um lado, a literatura especializada tende a analisar a trajetória do federalismo 

brasileiro em torno do pêndulo centralização versus descentralização, por outro, alguns 

autores sugerem que as oscilações da federação precisam ser nuançadas (SALLUM JR., 1996) 

e que a consideração dos aspectos de continuidade entre os períodos históricos é essencial 

para a compreensão da evolução do regime federativo no Brasil (KUGELMAS; SOLA, 

1999). 

Nessa direção, estudos mais recentes mostram a necessidade de superar a dicotomia 

centralização/descentralização (FRANZESE, 2010). Por este ângulo, o federalismo brasileiro 

é um arranjo complexo no qual as tensões entre tendências centralizadoras e 

descentralizadoras são constitutivas das relações intergovernamentais. Além disso, as 

heterogeneidades brasileiras também impactam no entendimento das relações 

                                                 
14

 Esta seção faz parte de um capítulo de um livro escrito pelo Eduardo José Grin, pelo Prof. Fernando Abrucio e 

por mim e que será publicado na íntegra em março de 2017. Algumas adaptações e alterações foram feitas para a 

dissertação, mas a essência da seção está colocada no capítulo a ser lançado no México e escrito em coautoria. 

Por essa razão, deixo aqui meu agradecimento ao Eduardo José Grin e ao Prof Fernando.  
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intergovernamentais no país. Com efeito, dependendo da área setorial de políticas públicas e 

do ente federativo em questão, é possível tirar conclusões diferentes sobre o tipo de 

relacionamento estabelecido entre estados, municípios e União. 

A partir de uma breve análise histórica, é possível reconstruir os principais marcos da história 

federativa brasileira: República Velha, Era Vargas, Período Democrático (1946-64), Regime 

Militar, Democratização e Era Real. A análise da trajetória das relações intergovernamentais é 

importante para compreender os padrões atuais e a evolução do relacionamento entre os entes 

federativos.  

Na República Velha (1889 – 1930), período inicial do federalismo brasileiro, as relações 

intergovernamentais podem ser identificadas com um modelo em que os estados têm ampla 

autonomia e o governo federal é relativamente fraco (ABRUCIO; FRANZESE, 2007; 

ABRUCIO, 1998). Com efeito, o modelo federativo instituído nos primórdios da trajetória 

federativa brasileira privilegiou a descentralização do poder, fortalecendo elites oligárquicas 

estaduais e enfraquecendo União e municípios. Em termos de autonomia e interdependência 

coaduna-se, nesse período, uma ampla autonomia dos estados com uma baixa 

interdependência entre eles e com a União. Por essa razão, até a ascensão de Getúlio Vargas, 

em 1930, os estados – na figura dos governadores – foram os entes federados mais 

privilegiados pelo padrão dominante na época. 

Com a ascensão de Vargas, a União assumiu parcela expressiva das capacidades financeiras e 

administrativas comparativamente aos demais níveis de governo (ARRETCHE, 1996), 

configurando um padrão federativo mais centralizado e hierárquico. Particularmente a partir 

da instalação do regime autoritário do Estado Novo, o governo federal ampliou sua estrutura 

político-administrativa e suas capacidades, enfraquecendo os estados que, inclusive, perderam 

a autonomia federativa (ABRUCIO; SANO, 2011). No que se refere à redução da autonomia 

política, ressalta-se que os estados passaram a ser governados por interventores nomeados 

pelo executivo federal.  

Além disso, vale frisar que a centralização promovida por Vargas – que, com exceção do 

período de 1946-64, teve uma expansão contínua até fins da década de 70 – não foi apenas 

produto de uma centralização financeira, mas também de uma capacidade de inovação 

institucional do governo federal (ARRETCHE, 1996). Nessa direção, o regime de Vargas 
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consolidou instituições chaves no Brasil e colocou as bases para o Estado 

Desenvolvimentista, caracterizado por traços centralizadores (MELO; REZENDE, 2004). 

O período de 1946-1964, descrito pelos cientistas políticos como uma experiência 

democrática no interregno de dois períodos autoritários, caracteriza-se por um maior 

equilíbrio entre as esferas de governo, tornando as relações intergovernamentais do período 

mais dinâmicas e contrabalançadas (ABRUCIO; SANO, 2011). A Constituição de 1946 

reiterou o federalismo como forma de organização político-territorial do país. Por 

conseguinte, os governadores recuperaram a autonomia que haviam perdido no período 

anterior.  

Entretanto, com a instalação do regime militar, o equilíbrio nas relações intergovernamentais 

característico do período anterior foi substituído por um padrão federativo similar ao de 

regimes unitários. O regime militar exacerbou o modelo centralizador varguista por meio de 

um processo que fortaleceu a União no âmbito intergovernamental (ABRUCIO; SANO, 

2011). Sallum Jr. (1996) identificou as modificações nas relações federativas no período 

militar como um dos mecanismos utilizados para homogeneizar a vontade política da camada 

dirigente. Para isso, a nova federação reduziu enormemente o poder dos estados federados ao 

identificar na política local um perigo à estabilidade do regime; e, pelo lado das políticas 

públicas, fez dos estados meros executores de políticas definidas no plano nacional, retirando-

lhes o poder de formulação (SALLUM JR, 1996). Nesse processo, os estados perderam 

grande parte de sua autonomia política, financeira e militar.  

Em termos de alterações nas relações intergovernamentais no federalismo brasileiro, cabe 

ressaltar que é ainda no bojo do regime militar que a revalorização das relações federativas – 

reforçada na redemocratização e na Constituição de 1988 – começa a ser instituída. Assim, 

Sallum Jr. (1996) identifica a escolha de Geisel para a presidência como o momento em que 

as relações federativas ganham nova dimensão no regime militar e os estados passam a 

reocupar uma posição importante no processo político. 

No plano tributário, uma série de iniciativas fez com que se invertesse a tendência que 

concentrava recursos e decisões nas mãos do governo federal, revalorizando as elites 

subnacionais (SALLUM JR, 1996). Dessa forma, a década de 80 pode ser identificada com 

um esvaziamento progressivo dos recursos do governo federal (ARRETCHE, 1996) e, 

paralelamente, um progressivo fortalecimento dos governos estaduais. 
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Na mesma direção, outro ponto de inflexão na trajetória federalista brasileira é marcado pelas 

eleições estaduais diretas de 1982 e a subsequente articulação dos governadores em prol da 

Diretas Já, mostrando que, após um logo período em que estiveram enfraquecidas, as 

unidades estaduais tiveram um papel fundamental na transição democrática (ABRUCIO; 

COSTA, 1998). Assim, legitimados pela eleição direta, os governadores foram capazes de 

ajustar suas demandas de descentralização com as da redemocratização (FALLETI, 2006). 

As mudanças ocorridas na década de 1980 e culminadas na Constituição de 1988 (CF 88) 

alteraram o padrão de relações intergovernamentais no federalismo brasileiro. Se, com 

exceção da República Velha e do período de maior equilíbrio entre 1946-1964, o 

relacionamento entre os entes federados pendeu a favor do governo federal, a 

redemocratização alterou essa lógica, favorecendo os entes subnacionais. A CF 88 coroou 

essa inversão, atribuindo maiores prerrogativas aos estados e, sobretudo, aos municípios.  

Ao introduzir novidades no desenho federativo e redefinir as competências dos níveis de 

governo, a CF 88 consolidou uma nova fase do federalismo brasileiro que começara com o 

ocaso do regime militar e com a redemocratização. Além de redefinir as bases do pacto 

federativo, a Carta também marcou o começo de um novo paradigma para as políticas 

públicas.  

No que se refere ao padrão de relações intergovernamentais, a nova Constituição promoveu 

uma descentralização política e fiscal que conferiu maior importância aos entes subnacionais, 

sobretudo aos municípios, reconhecendo-os com o mesmo status constitucional do que o 

atribuído aos estados. Nesse sentido, a literatura destaca que a CF 88 tornou o Brasil um caso 

particular ao definir os municípios como entes federativos autônomos (ABRUCIO; 

FRANZESE, 2007; ARRETCHE, 2000; KUGELMAS; SOLA, 1999). Além disso, o texto 

constitucional redefiniu o papel dos munícipios, concedendo-lhes maiores responsabilidades 

na formulação e gestão de diversas políticas públicas (FARAH; JACOBI, 1997), 

especialmente na área social. 

A reação ao modelo de políticas sociais consolidado nos períodos autoritários da história 

brasileira criou um amplo consenso em torno da descentralização como o melhor mecanismo 

para democratizar as políticas públicas (ALMEIDA, 2005; SOUZA, 2002; ARRETCHE, 

1996). Ademais, a descentralização também esteve associada a uma promessa para melhorar a 

eficiência do governo ao aproximar as políticas locais dos seus cidadãos e, consequentemente, 
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produzir um aumento do bem-estar da população (SOUZA, 2002; ARRETCHE, 1996). 

Assim, no período da redemocratização, os benefícios em torno da descentralização foram 

consensuais, mesmo entre grupos políticos contrários (KUGELMAS; SOLA, 1999; 

ARRETCHE, 1996).  

Ainda como reação ao padrão de política dominante nos períodos anteriores, os constituintes 

procuraram criar uma fórmula que garantisse uma descentralização para além do seu aspecto 

técnico, consagrando a participação social na gestão descentralizada das políticas públicas 

(NOGUEIRA, 1997). Por último, a universalização dos direitos básicos, superando o padrão 

seletivo das políticas públicas dos períodos anteriores, foi mais um princípio garantido na CF 

88 com o objetivo de se opor ao padrão de políticas públicas dos períodos autoritários. Isto 

posto, fica claro que o consenso em torno da temática garantiu que a descentralização fosse 

incorporada na CF 88 como uma de suas diretrizes principais.  

Embora a CF 88 tenha definido uma série de responsabilidades comuns para os entes 

federados, predominou no primeiro momento um federalismo compartimentalizado, com 

poucos estímulos para a cooperação no provimento de serviços públicos. Esse padrão 

perdurou até meados da década de 1990, quando os seus efeitos começaram a ser endereçados 

pelo governo federal. 

É importante notar que, uma vez que a redefinição das competências e atribuições da gestão 

de políticas sociais tem-se realizado sob as bases institucionais de um Estado Federativo 

(ARRETCHE, 1999), a negociação entre os níveis de governo faz parte do processo. O 

arranjo federativo desenhado na CF 88, determinando os estados e municípios como entes 

autônomos, significou, então, que os governos subnacionais, diferentemente do que em 

regimes militares, passam a assumir funções de gestão de políticas públicas ou por serem 

constitucionalmente obrigados, ou por iniciativa própria, ou por adesão a algum programa 

proposto por outro nível de governo (ARRETCHE, 2002, 1999).  

Nessa direção, tomando como base o caráter negociado do processo de descentralização em 

contextos democráticos e em que a autonomia dos governos subnacionais é garantida 

constitucionalmente, parte da literatura mostra como o sucesso da descentralização depende 

da atuação do governo federal (ABRUCIO, 2005; ARRETCHE, 1999; DRAIBE, 1997). 

Nesse sentido, Draibe (1997) identifica que, para que a descentralização seja bem-sucedida, é 

preciso que haja uma política explícita, coordenada e contínua conduzida por um “centro” 
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forte. Na mesma direção, Arretche (1999) argumenta que o processo só pode ser efetivo na 

medida em que as administrações locais tenham ganhos maiores do que os custos para 

assumir determinadas atividades. Também defende que, para garantir que os benefícios sejam 

maiores que os custos, o governo federal tem papel essencial em desenhar incentivos 

suficientes para a adesão dos níveis subnacionais (ARRETCHE, 1999).  

Nesse panorama, os meados da década de 1990 e o advento do Real podem ser identificados 

como um novo ponto de inflexão ou como uma conjuntura crítica, mudando a dinâmica 

intergovernamental ao fortalecer o governo federal vis-à-vis os governos estaduais. Franzese 

(2010) destaca que enquanto a literatura tende a concordar acerca do processo de 

descentralização promovido pela CF 88, as análises sobre as transformações ocorridas a partir 

de 1995 são distintas entre si. Por um lado, Almeida (2005) afirma que o governo federal teria 

desempenhado um importante papel no redesenho das relações intergovernamentais em 

meados dos anos 90, mas que suas ações não seriam suficientes para caracterizar um processo 

de recentralização. Por outro lado, Arretche (2009) indica que a partir de 1995 o Estado 

brasileiro teria experimentado um processo de centralização federativa. Nesse debate, Abrucio 

(2005) sugere que as transformações do federalismo brasileiro podem ser mais bem 

compreendidas à luz de um processo de coordenação federativa, isto é, das formas de 

integração, compartilhamento e decisão conjunta presentes nas federações. 

De forma geral, pode-se identificar que, a partir dos primeiros anos da década de 90, o 

governo federal criou mecanismos que circunscreveram a autonomia dos entes subnacionais 

no plano das finanças e no plano das políticas sociais. Sobretudo a partir de 1994, no mandato 

de Fernando Henrique Cardoso, foram criadas condições mais favoráveis para o governo 

federal, possibilitando mudanças no pacto federativo.  

No que se refere às finanças intergovernamentais, as ações empreendidas pelo governo federal 

na década de 90 tiveram forte impacto na alteração da dinâmica federativa. Em primeiro 

lugar, o contexto de estabilização da moeda fortaleceu o governo federal e ajudou a acirrar a 

crise financeira dos estados. Isso porque, com o fim da inflação, os governos estaduais 

deixaram de ganhar as receitas provindas do floating, e a elevação da taxa de juros encareceu 

as dívidas. O Plano Real também exasperou a situação dos bancos estaduais. Em um segundo 

momento, isso resultou em uma reestruturação das instituições estaduais que, mesmo tendo 

um alto custo para a União, contribuiu para o reequilíbrio entre a União e estados 

(ABRUCIO; COSTA, 1998).  
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Outro fator que ajudou na reversão da trajetória descentralizadora foi a criação do Fundo 

Social de Emergência (FSE), que limitou o volume de transferências vinculadas a municípios 

e estados (KUGELMAS; SOLA, 1999), complicando ainda mais as contas estaduais. A crise 

financeira em que os estados se encontravam obrigou-os a renegociar as suas dívidas com a 

União (ABRUCIO; COSTA, 1998).  

Além da questão financeira, a década de 90 também foi marcada por ações do governo federal 

que buscaram alterar o modelo federativo pós-88 via alteração do padrão de políticas 

públicas. A estratégia de fortalecimento do governo federal não foi contrária à 

descentralização, mas expressou-se em termos de coordenação (ABRUCIO; FRANZESE, 

2008). Como mencionamos na Introdução, esse movimento de coordenação se materializou 

na formulação de políticas, programas e planos por parte do governo federal. A principal 

estratégia adotada pelo governo federal foi a criação de condições atrativas, sobretudo 

vinculando recursos, para que os entes subnacionais adiram às diretrizes nacionais na 

implementação dessas políticas (FRANZESE, 2010).  

Nesse sentido, destaca-se que a ideia de coordenação federativa não supõe uma volta ao 

padrão centralizador anterior, uma vez que vigora uma negociação mais constante com 

estados e municípios – configurados como entes autônomos – tanto na formulação quanto na 

implementação de políticas públicas (ABRUCIO, 2010). Diferente do que em configurações 

anteriores, a atuação do governo federal pode coordenar e induzir, mas não pode ferir os 

princípios básicos do federalismo, tais como a autonomia e os direitos originários dos 

governos subnacionais. 

Isto é, a partir de 1995 a ação federal se faz presente, inclusive induzindo a descentralização 

de políticas públicas, mas utilizando mecanismos de controle e de padronização. Em algumas 

áreas importantes criaram-se, então, diretrizes e padrões nacionais. Na educação, com o 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério) criou-se um padrão para todos os entes federativos. Na área da 

saúde, a Norma Operacional Básica 01/96 também caminhou na direção de universalização e 

descentralização com coordenação federal. 

A ideia de sistemas de políticas públicas começou a ganhar mais força a partir de então, 

sobretudo com o desenho do SUS. Como vimos, um ponto essencial deste tipo de arranjo é a 

existência de arenas de negociação federativa, tal como as Comissões Intergestoras Tripartite 
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e Bipartite. A seguir veremos com mais detalhes como a existência de um sistema de políticas 

públicas se construiu na área de habitação. 

 

2.2. A habitação no contexto federativo brasileiro 

 

Esta seção do capítulo tem como objetivo compreender a evolução da política habitacional no 

contexto federativo brasileiro. Analisaremos esta trajetória procurando considerar como as 

alterações na política habitacional se refletiram em uma maior ou menor centralização da 

política e, consequentemente, de que forma afetaram as relações estabelecidas entre os entes 

federativos. A escolha por apartar a análise da política habitacional do contexto mais geral das 

relações intergovernamentais tem como razão a necessidade de ressaltar as especificidades, a 

natureza e o legado histórico da área, tendo em vista que sua evolução na agenda 

governamental variou significativamente ao longo do tempo. Objetiva-se, aqui, sugerir que a 

trajetória da política pública pode ter impactos nas relações entre os entes federativos. 

Gonçalves (2009) identifica em seu estudo três singularidades da política habitacional quando 

comparada às demais políticas setoriais. O primeiro ponto levantado pela autora é o custo da 

habitação em relação aos demais bens de necessidade básica, tornando a política habitacional 

uma das políticas públicas mais caras. Esta especificidade sugere que os financiamentos são 

particularmente cruciais para o sucesso e existência de qualquer iniciativa na área de 

habitação. Ademais, Gonçalves (2009) indica que o alto custo da política habitacional se 

acirra nos espaços urbanos, tendo em vista o alto valor da terra. Como veremos 

posteriormente, o recurso financeiro do Estado de São Paulo foi relevante nesse contexto, uma 

vez que, ao complementar o subsídio federal, possibilitou a viabilização do PMCMV nas 

regiões metropolitanas do estado. 

A segunda singularidade da política habitacional mencionada pela autora refere-se à sua forte 

relação com outras áreas de políticas públicas, sobretudo com a política de desenvolvimento 

urbano, saneamento, infraestrutura e mobilidade. Desta forma, a política habitacional precisa 

de outras políticas sociais para se tornar efetiva. A terceira especificidade diz respeito 

diretamente ao objeto de estudo desta dissertação: diferentemente do que em outras áreas de 

políticas públicas onde as competências foram definidas com a CF 88, na habitação, a Carta 
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Constitucional não definiu claramente as formas de relação entre as três esferas de governo 

(GONÇALVES, 2009), o que permitiu tanto a formação de conflitos federativos como a 

possibilidade de cooperação e interdependência.  

Por fim, gostaríamos de acrescentar um quarto elemento que distingue a área habitacional de 

outras políticas importantes, como saúde e assistência social. Trata-se da relação entre a 

habitação e a existência de um sistema de políticas públicas nessa área setorial. Como 

veremos, diferentemente de outras políticas setoriais, no caso da habitação existe um Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social – o SNHIS – que, porém, funciona de forma 

esvaziada. Com efeito, tanto os maiores investimentos como as principais normatizações 

passam “por fora” das instâncias criadas para compor o sistema. Este ponto será explorado 

com mais profundidade nas próximas seções, pois permite reflexões importantes sobre o 

processo de interação estabelecido entre as burocracias dos diferentes entes federativos.  

Diante de tal panorama, é oportuno retomar a trajetória desta área de política pública para 

compreender a materialização de suas singularidades. Embora o histórico da habitação 

remonte a antes do regime militar – voltando ao Estado Novo com as carteiras prediais dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e a Fundação da Casa Popular –, limitaremos a 

retomada histórica ao momento da criação do Banco Nacional de Habitação (BNH). Isso 

porque as características do modelo instituído com a criação do BNH deixaram legados na 

estrutura institucional e na concepção dominante da política habitacional das décadas 

seguintes.  

Entre 1964 e 1986, as políticas nacionais de desenvolvimento urbano – incluindo as de 

habitação – foram conduzidas por um banco de fomento, criado no primeiro ano do regime 

militar: o Banco Nacional de Habitação (BNH). Em termos de financiamento, o BNH contava 

com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), contribuição compulsória 

de 8% sobre a folha de pagamento, e com o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE). O banco não atuava de forma direta, mas unicamente por intermédio de outros 

bancos e/ou das companhias habitacionais dos estados e municípios, as COHABs. Estas, por 

sua vez, dependiam completamente do financiamento federal para implementar seus 

programas habitacionais. Nas palavras de Arretche (2000): “embora administrativamente 

independentes, elas [as COHABs] eram, na prática, agentes do governo federal para a 

execução de sua política social de habitação” (p. 80). 
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O sistema financeiro de habitação modelado no regime militar estava dividido em dois 

grandes setores financiados por recursos de fontes separadas, operado por agentes distintos e 

voltado para diferentes públicos-alvo. O primeiro setor dirigia-se às classes médias e altas e 

era operado por agentes privados do sistema, como agentes financeiros, promotores e 

construtores imobiliários. O financiamento desta parcela provinha dos recursos do SBPE. 

Neste setor, o papel do estado era meramente regulador. Já o segundo segmento, voltado às 

populações de baixa renda, era operado pelas COHABs e/ou por outras agências estatais. Ao 

invés de provir das cadernetas de poupança, o financiamento para este grupo era oriundo dos 

recursos do FGTS. Neste setor, o estado adquiria um papel de produtor, além de manter a sua 

função regulatória (ARRETCHE, 1990; KLINTOWITZ, 2015).  

Olhando para a configuração do sistema financeiro da habitação neste período, Arretche 

(1990) destaca que o sistema estava estruturado sob a premissa de que o estado não investiria 

recursos orçamentários próprios para o setor. Assim, instituía-se uma política que, embora 

estatizada, tinha um caráter fortemente marcado por uma lógica privada em que os recursos 

financeiros aportados precisam ter retorno (ARRETCHE, 1990; KLINTOWITZ, 2015). 

A literatura descreve o modelo do BNH como um modelo que combinava uma agência 

federal encarregada do financiamento e da formulação da política habitacional com agências 

estaduais ou municipais incumbidas de sua implementação (ARRETCHE, 2000). Bonduki 

(2008) também caracteriza o modelo habitacional do regime militar como uma estrutura 

institucional de abrangência nacional combinada com uma rede de agentes promotores e 

financeiros (privados ou estatais) encarregados de implementar as decisões tomadas no nível 

federal e concretizar a política habitacional. Como destaca Arretche (2000), a própria 

existência das companhias estaduais e municipais foi fruto de uma política deliberada do 

governo federal para dotar os níveis subnacionais de capacidades técnicas, administrativas e 

de recursos humanos para a gestão de programas habitacionais. O legado criado nestas 

companhias é essencial para compreender, em momentos posteriores, as capacidades políticas 

e técnicas de barganha das burocracias estaduais e municipais.  

Independentemente das críticas presentes ao modelo do BNH, a literatura reconhece que o 

período do regime militar foi caracterizado pela produção em larga escala de unidades 

habitacionais. De acordo com dados apresentados por Arretche (2000), o BNH contratou em 

média 230 mil novos empréstimos habitacionais por ano entre 1979 e 1983, embora uma 
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minoria fosse destinada à população de baixa renda. Na visão de Bonduki (2008), a política 

habitacional do regime militar podia ser equivocada, mas era articulada e coerente.  

A partir dos anos 1980, a crise financeira diminuiu em grande proporção as fontes de 

financiamento da habitação, sobretudo ao impactar os recursos disponíveis no FGTS. Neste 

contexto de escassez de recursos para financiamentos, o momento que marca o fim desse 

modelo de intervenção estatal é simbolizado pela extinção do BNH, em 1986. Na sequência, a 

gestão dos recursos do FGTS foi transferida para a Caixa Econômica Federal (CEF). 

Após a extinção do BNH, ao invés de uma reestruturação da área, ocorreu um esvaziamento e, 

na visão de Bonduki (2008), pode-se dizer que deixou de existir uma política nacional de 

habitação. Como relata Arretche (2000), o fim do BNH provocou uma desarticulação e 

dispersão da burocracia especializada antes concentrada naquela instituição. Esta dispersão e 

a descontinuidade da área habitacional fizeram com que, até meados de 1990, não houvesse 

novas iniciativas de políticas habitacionais por parte da União. Nas palavras de Arretche: 

Na ausência de uma coalizão coesa e de uma burocracia federal capaz de conduzir 

um processo de reformas, seja no espaço propiciado pela Assembleia Nacional 

Constituinte, seja por iniciativa ministerial, não surgiu no cenário federal até 1995 

qualquer programa ou regra legal que incentivasse reformas destas políticas (2000, 

p. 78).  

 

A ilustração mais clara da descontinuidade e desarticulação da área de habitação é 

representada pela crise institucional, materializada na troca constante de ministérios e 

ministros responsáveis por levar a cabo esta política setorial. Entre o fim do BNH, em 1986, e 

a criação do MCidades, em 2003, as competências da política habitacional passaram por pelo 

menos 7 ministérios ou estruturas administrativas diferentes (BONDUKI, 2008), tal como o 

Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o Ministério da Habitação, 

Urbanismo e Meio Ambiente e o Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social.  

Nessas mudanças institucionais, a Caixa Econômica Federal, absorvendo as funções e o 

pessoal do extinto BNH, foi se consolidando como o agente do Sistema Financeiro de 

Habitação. Na prática, a CEF passou a transferir para a iniciativa privada os créditos para a 

habitação popular, bem como diminuiu a capacidade dos entes subnacionais de regulamentar 

a questão habitacional. Assim, em muitos estados e municípios, as COHABs deixaram de ser 

agentes promotores e se transformaram em órgãos assessores (GONÇALVES, 2009).  
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A literatura mostra como o “vazio” (BONDUKI, 2008; GONÇALVES, 2009) deixado pela 

ausência de atuação da União na área habitacional até 1995 teve como consequência o 

desenvolvimento de uma série de iniciativas em âmbito subnacional, tanto em municípios 

quanto em estados. Assim, Klintowitz (2015) coloca que é interessante notar que “na ausência 

de uma política nacional que coordenasse e aglutinasse as propostas e programas, os estados e 

municípios tomaram a iniciativa de realizar seus próprios programas e disseminar suas 

inovações” (p. 111). 

Na verdade, a ausência de normativos e políticas federais fez com que se desenvolvesse uma 

grande heterogeneidade de modelos, dado que cada estado ou município reagiu com ações 

diferentes. Em alguns entes, devido à possibilidade de financiamentos independentes dos 

recursos federais, foi possível instituir um sistema estadual de habitação; outros realizaram 

uma série de iniciativas, mas não conseguiram institucionalizá-las, pois dependiam de 

recursos orçamentários ligados àquela gestão governamental; e, por fim, uma grande parte dos 

entes federativos ficou sem iniciativas próprias na área habitacional. Nas palavras de 

Klintowitz (2015), induziu-se, de certa forma, um processo de descentralização não 

coordenado das políticas habitacionais.  

O vazio criado com o fim do BNH não foi preenchido ou esclarecido com a promulgação da 

CF 88. Se em outras políticas setoriais a CF 88 redefiniu as diretrizes e competências dos 

entes federativos, para a área de habitação, a Constituição não estabeleceu qualquer 

“hierarquização preferencial de competências entre os níveis de governo” (ARRETCHE, 

2000). Ao contrário, na CF 88, a implementação de programas de habitação ficou definida 

como competência de qualquer um dos três níveis da federação, embora as diretrizes gerais 

estivessem atribuídas à União.  

Assim, a combinação da extinção do BNH, da escassez de recursos financeiros, da dispersão 

das burocracias federais ligadas à habitação e da instabilidade institucional fizeram com que, 

até 1995, não existisse uma política habitacional federal clara. Em meados da década de 1990, 

em sinergia com as mudanças do contexto federativo mais amplo – conforme ilustrado na 

seção anterior –, o governo federal propôs uma iniciativa para a descentralização da política 

habitacional, através da alocação dos recursos do FGTS (ARRETCHE, 2000). 

O programa de descentralização do FGTS foi formulado pelas burocracias do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que avaliavam a descentralização como desejada e que, 



84 
 

 

 

em poucos meses, propuseram a implantação de instâncias colegiadas nos estados para 

operacionalizar a alocação destes recursos. Somente a partir deste momento é que o governo 

federal conduziu uma ação nacional com o objetivo de descentralizar as políticas de 

desenvolvimento urbano (ARRETCHE, 2000). 

O próximo marco histórico relevante que gerou mudanças e rupturas na área de habitação é 

representado pela eleição de Lula, em 2002. A literatura aponta que, em matéria de política 

habitacional, a ascensão do PT significou um novo fôlego e indicou um fortalecimento do 

governo federal na matéria. Com efeito, a eleição de Lula gerou uma grande expectativa nos 

atores ligados à temática da habitação e da reforma urbana (KLINTOWITZ, 2015). A criação 

do Ministério das Cidades (MCidades), já em 2003, representou um avanço na 

institucionalização da pauta da habitação no governo federal.  

De tal modo, a eleição de Lula e a criação do MCidades são importantes porque instituem 

novos padrões de relações intergovernamentais no âmbito da política habitacional. Em 

sinergia com outras políticas setoriais, nos anos 2000, na área de habitação, também se 

fortalecem as iniciativas do governo federal, a partir da utilização de mecanismos indutivos 

para atrair estados e municípios a aderir às políticas federais. Nas palavras de Gonçalves 

(2009): 

De maneira geral, a trajetória da política habitacional é marcada por uma herança 

fortemente centralizadora dos períodos autoritários, nos quais o poder da União em 

relação aos demais entes subnacionais variou, além de períodos de fragmentação e 

dispersão e, ainda, por um período de vazio institucional que enfraquecera o papel 

do governo federal na coordenação da política. É preciso pontuar, então, que o 

contexto federativo atual é sobremaneira distinto dos anteriores, contudo, tem-se, 

novamente, um mecanismo indutivo forte – a condicionalidade para o repasse de 

recursos federais – e uma política coordenada nacionalmente, estruturada sob a ótica 

da descentralização (GONÇALVES, 2009, p. 69). 

 

Diante desse cenário, o MCidades foi criado com o objetivo de ser o órgão coordenador, 

gestor e formulador da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, na qual a área de 

habitação está inserida. Surgiu, então, no âmbito dessa nova estrutura organizacional, um 

conjunto de estratégias nacionais para a área de habitação (GONÇALVES, 2009).  

Entre as estratégias, destaca-se a aprovação, em 2004, da Política Nacional de Habitação 

(PNH), após um processo participativo e consultivo. A PNH propunha um modelo de política 

habitacional democrático, descentralizado e transparente. A política contava com um conjunto 
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de instrumentos a serem criados para viabilizar a sua implementação, entre os quais um 

Sistema Nacional de Habitação (SNH) e um Plano Nacional de Habitação. 

Em termos intergovernamentais, de acordo com o disposto na PNH:  

O Sistema Nacional de Habitação, principal instrumento da PNH, estabelece as 

bases do desenho institucional que se propõe participativo e democrático; prevê a 

integração entre os três níveis de governo e com os agentes públicos e privados 

envolvidos com a questão; e define as regras que asseguram a articulação financeira, 

de recursos onerosos e não onerosos, necessária à implementação da Política 

Nacional de Habitação (PNH, 2004, p. 29).  

 

A política previa, então, que o SNH fosse composto: (i) por uma instância de gestão e 

controle, articulada e integrada pelo Ministério das Cidades; (ii) pelo Conselho das Cidades; 

(iii) pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; (iv) pelos 

Conselhos Estaduais e Municipais; (v) pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS); e (vi) pelos Fundos Estaduais e Municipais de Habitação de Interesse Social. 

Ademais, uma rede de agentes financeiros, promotores e técnicos envolvidos na 

implementação da PNH também integrava o SNH.  

Em termos de relações intergovernamentais, o fundamental é que a PNH estipulava que o 

SNH atuasse de forma descentralizada, envolvendo o poder público dos três níveis de governo 

e a articulação destes com a iniciativa privada e as organizações da sociedade civil. Entre as 

diretrizes de desenvolvimento institucional, em termos federativos, ressalta-se a busca de 

cooperação entre os três níveis de governo, tendo o MCidades como órgão gestor e de 

planejamento da política em nível federal. 

Diferentemente da CF 88, que não diferenciara claramente o papel de cada nível federativo na 

área habitacional, a PNH estabeleceu competências e atribuições claras para cada nível de 

governo e alçou a cooperação e interdependência a princípios básicos de atuação 

governamental. Nesse sentido, a política dotou o governo federal, na figura do MCidades, de 

um poder de definição das diretrizes, prioridades, estratégias e instrumentos para a 

implementação da PNH, bem como da elaboração do marco legal e normativo do SNH.  

O desenho do SNH foi concebido pensando em uma divisão em dois subsistemas: o de 

Habitação de Mercado e o de Habitação de Interesse Social. O primeiro, similarmente ao que 

ocorria na divisão do BNH, devia ser financiado pela captação de recursos das cadernetas de 
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poupança e demais instrumentos do mercado de capitais e tinha como público-alvo as famílias 

de renda média e alta. Já o subsistema de Habitação de Interesse Social – o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social (SNHIS) – tinha como base o primeiro projeto de iniciativa 

popular apresentado ao Congresso Nacional em 1991, fruto da mobilização de movimentos 

populares ligados à temática da moradia e da reforma urbana. Em termos de recursos, a PNH 

previa que este subsistema fosse financiado com recursos do FGTS, do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS) e, ainda, com recursos provenientes de outros fundos 

como o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e o Fundo de Desenvolvimento Social 

(FDS). De acordo com o disposto na PNH: 

O FNHIS, de natureza contábil, tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos 

provenientes do OGU [orçamento geral da união], destinados ao subsídio, para a 

realização dos programas estruturados no âmbito do SNHIS, voltados para a 

população de menor renda. Além de se responsabilizar pela gestão e implementação 

da política de subsídios, em articulação com as diretrizes e definições da Política 

Nacional de Habitação, o FNHIS será o instrumento do governo federal para induzir 

os Estados, Distrito Federal e Municípios a constituírem fundos com a mesma 

destinação. Dessa maneira, o FNHIS será de suma importância para a organização 

do Subsistema de Habitação de Interesse Social e para convergir as ações nos três 

níveis de governo (PNH, 2004, p. 66).  

 

Os recursos do FNHIS seriam destinados aos programas compatíveis com a PNH, de forma 

descentralizada, por intermédio dos estados e municípios – através da realização de 

transferências do FNHIS para os fundos estaduais e destes para os municipais ou diretamente 

para os municipais e por repasse direto do MCidades para programas e projetos compatíveis 

com as diretrizes da PNH.  

Assim, a PNH desenhada em 2004 previa a criação do SNHIS, instituído pela Lei Federal 

11.124/2005, um ano depois. Em termos de relações intergovernamentais, este movimento é 

fundamental, uma vez que a implantação de sistemas de políticas públicas, como vimos, cria 

regras, instituições e fóruns para a pactuação e a negociação entre os entes federativos. No 

caso da habitação, o SNHIS concentrou os programas e iniciativas destinados à habitação de 

interesse social e adotou um modelo de gestão descentralizado, democrático e participativo.  

A Lei 11.124/2005 dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e institui o 

Conselho Gestor do FNHIS (CGFNHIS). Como princípio para a estruturação e atuação do 

SNHIS encontra-se prevista a compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, 



87 
 

 

 

estadual e municipal, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, 

ambientais e de inclusão social. Ainda, são princípios do SNHIS a democratização, a 

descentralização, o controle social e a transparência dos processos decisórios.  

O art. 5º define os seguintes órgãos como parte integrante do SNHIS: MCidades, órgão 

central do SNHIS; Conselho Gestor do FNHIS; Caixa Econômica Federal, como agente 

operador do FNHIS; Conselho das Cidades; conselhos no âmbito dos estados e municípios; 

órgãos e instituições integrantes da administração pública, direta e indireta, das esferas 

federal, estadual e municipal; fundações, associações e cooperativas habitacionais (agentes 

promotores do SNHIS); e agentes financeiros do Sistema Financeiro de Habitação.  

A Lei 11.124/2005 também instituiu o FNHIS, de natureza contábil, com o objetivo de 

centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do 

SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor 

renda. De acordo com os normativos, as aplicações dos recursos do FNHIS devem ser 

destinadas a ações vinculadas aos programas de HIS de forma descentralizada, por intermédio 

dos estados e municípios.  

Para receber os fundos do FNHIS, a lei requer que os entes subnacionais: (i) constituam um 

fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a implementar a Política de Habitação de 

Interesse Social e receber recursos do FNHIS; (ii) constituam um conselho que contemple a 

participação dos setores público e privado; (iii) apresentem um Plano Habitacional de 

Interesse Social, considerando as especificidades locais; e, por fim, (iv) assinem um termo de 

adesão.  

Em termos federativos, a lei atribui aos integrantes do SNHIS competências e atribuições 

claras, em consonância com o disposto na PNH. Nesse contexto, ao MCidades cabe coordenar 

as ações do SNHIS, estabelecer as diretrizes, prioridades e estratégias para implementação da 

PNH, oferecer subsídios técnicos aos estados e municípios e monitorar a implementação da 

política. Nesta estrutura organizacional, à CEF, na qualidade de agente operador do FNHIS, 

compete atuar como instituição depositária dos recursos do FNHIS, definir e implementar 

procedimentos operacionais com base nas normas e diretrizes do MCidades, controlar a 

execução físico-financeira dos recursos do FNHIS e prestar contas.  
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Em suma, o SNHIS se apresenta como a estrutura de uma efetiva política habitacional, ao 

menos no que tange às questões normativas, instrumentais e programáticas (KRAUSE et al., 

2013). Além de obrigar os estados e municípios a desenvolverem uma estrutura institucional 

padronizada na área habitacional, o desenho do SNHIS condiciona as políticas públicas 

subnacionais às escolhas do governo federal (DA SILVA, 2014). 

Contudo, a literatura aponta que a estrutura do SNHIS não foi efetivada na medida em que 

fora proposta. Embora a adesão ao sistema tenha sido um sucesso, pois todos os estados e a 

grande maioria dos munícipios criaram as instituições e contrapartidas solicitadas para aderir 

ao sistema, os recursos do FNHIS nunca chegaram ao montante previsto e as principais 

políticas habitacionais posteriores se desenvolveram por fora desta lógica. Nas palavras de 

algumas autoras:  

O SNHIS permaneceu como uma arquitetura institucional para o qual não 

confluíram os recursos desejados (KLINTOWITZ, 2015, p. 179). 

Até o momento, esse modelo não foi implantado, apesar da adesão dos municípios e 

constituição de conselhos e fundos (ROLNIK et al., 2014, p. 151). 

 

O esvaziamento do SNHIS se deve, em grande medida, ao lançamento e priorização do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Desta forma, na próxima seção veremos com mais 

profundidade a relação do SNHIS com o PMCMV. No entanto, o que já se pode adiantar é a 

tese de Klintowitz (2015) da “duplicidade” presente na área de habitação. Assim, a autora 

destaca que o FNHIS não foi privilegiado na aplicação de recursos do setor e as promessas de 

formulação e gestão participativas das políticas habitacionais e de disponibilização de 

recursos do fundo federal para os fundos estaduais não ocorreram como planejado. A autora 

mostra como o aumento dos recursos na área habitacional foi alocado em outros fundos, tal 

como o FAR, a fim de financiar programas habitacionais que não se relacionam com o 

modelo federativo desenhado para o funcionamento do SNHIS. De fato, cita que os recursos 

reservados ao FNHIS chegaram a apenas 0,5% dos recursos totais orçamentários destinados à 

habitação (KLINTOWITZ, 2015). Nas palavras da própria autora: 

 

O SNHIS passou a funcionar como a regra simbólica (MEYER; ROWAN, 1977) 

que parte dos atores buscou construir, e que legitima a política habitacional 

desenvolvida por meio de um aparente modelo de sistema federativo e participativo 

de política pública, constituído por arenas públicas nas quais se aglutinam os 
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diferentes atores ligados ao setor habitacional. Por outro lado, paralelamente ao 

SNHIS mas sem seguir suas regras, se construiu uma política [o MCMV] que foi 

efetivamente implementada nas cidades brasileiras. Enquanto o SNHIS era discutido 

nas arenas públicas constitutivas da institucionalidade do MCidades, esta segunda 

agenda foi sendo negociada no interior do núcleo estratégico do governo 

(KLINTOWITZ, 2015, p. 22). 

 

2.3. O MCMV na área da habitação 

 

Antes mesmo do SNHIS se consolidar como sistema e como arranjo institucional da área de 

habitação, o governo federal lançou dois programas que modificaram o cenário da política 

habitacional, consolidando uma lógica de atuação “fora” da institucionalidade do sistema 

(ROLNIK et al., 2014). O lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 

2007, e do PMCMV, em 2009, simbolizam o desenvolvimento de duas políticas que, embora 

fossem essenciais para a área habitacional, se configuraram fora das regras do SNHIS.  

O PAC englobou alguns programas e investimentos importantes para a área de habitação e 

saneamento, denominados PAC Urbano. Especificamente na área habitacional, uma das ações 

mais importantes do PAC se refere às estratégias de urbanização de favelas (PAC Favelas). O 

arranjo institucional desenhado garantiu que o volume de recursos alocados no PAC Urbano e 

no PAC Favelas não precisasse passar pelo FNHIS. Como bem analisa Klintowitz (2015), isto 

causou “o deslocamento definitivo na centralidade do FNHIS como funding destinado aos 

recursos orçamentários da política habitacional” (p. 214). Neste sentido, o que a autora mostra 

é que, além dos recursos do PAC não passarem pela aprovação do Conselho Gestor do 

FNHIS, uma parte dos próprios recursos do FNHIS começou a ser destinada às obras do PAC, 

novamente sem precisar da aprovação do Conselho Gestor do Fundo. Assim, o Conselho 

Gestor perdeu grande parte da autonomia para decidir sobre a alocação dos recursos da 

política habitacional (KLINTOWITZ, 2015). 

Em termos da relação do PAC com o SNHIS, é relevante notar que a destinação dos recursos 

do primeiro para estados e municípios não observava as regras de adesão dos entes 

subnacionais ao sistema instituído. Isto é, não eram privilegiados os municípios ou estados 

que tivessem cumprido todas as condições exigidas para adesão ao SNHIS, gerando um 

desestímulo, em nível subnacional, a obedecer às contrapartidas exigidas para adesão ao 

sistema. 
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Em 2009, o lançamento do PMCMV, seguindo a mesma lógica do PAC, coroou o 

esvaziamento do SNHIS e a coexistência de duas lógicas de atuação muito diversas na área 

habitacional. Formulado sem a participação dos atores ligados à reforma urbana ou dos entes 

subnacionais e concebido no núcleo estratégico do governo federal, o MCMV confirmou a 

tendência a que a maior parte do investimento em habitação passasse “por fora” do SNHIS, 

tornando o sistema uma estrutura vazia (KLINTOWITZ, 2015).  

Assim, é bastante disseminada na literatura de habitação (ROLNIK et al., 2014; 

KLINTOWITZ, 2015; KRAUSE et. al., 2013; etc.) a ideia de que o PAC e o MCMV 

assumiram a maior parte da provisão habitacional no Brasil e o fizeram operando fora do 

marco institucional estabelecido com a criação do SNHIS e do FNHIS. Em relação a este 

último, a resolução n. 27/2009 de seu Conselho Gestor subordinou os recursos do fundo ao 

PAC e ao MCMV. De forma totalmente explícita, a resolução afirma a necessidade de ajustar 

os critérios de execução dos programas do FNHIS às diretrizes do PMCMV e a necessidade 

de viabilizar a complementação de recursos para projetos inseridos no PAC (BRASIL, 2009). 

Na mesma direção, o relatório de gestão do FNHIS no ano de 2009 mostra que cerca de 40% 

de seus recursos foram utilizados para complementação de obras do PAC (KRAUSE et. al., 

2013), o que ilustra o esvaziamento de projetos associados ao SNHIS e a priorização de uma 

política pública elaborada fora da lógica federativa do sistema. 

Esse histórico recente demonstra que o SNHIS ainda não estava consolidado quando o 

governo federal lançou e priorizou o PAC e o MCMV. Em suma, entende-se que, ainda que a 

lei que criou o SNHIS tenha continuado em vigor após o lançamento do MCMV, ocorreu uma 

sobreposição de arranjos, com a priorização do PAC e do MCMV. A sobreposição alterou o 

direcionamento dos recursos e o foco das ações e dos critérios utilizados para a transferência 

dos recursos.  

Cabe lembrar que o objetivo de analisar o lugar ocupado pelo MCMV no contexto federativo 

brasileiro e em relação à trajetória da área habitacional é compreender o quadro institucional 

no qual se desenvolvem as interações estabelecidas entre as burocracias intergovernamentais. 

Assim, é oportuno compreender melhor as normativas do MCMV em relação ao desenho 
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federativo do programa. Os detalhes sobre as modalidades, faixas e demais regras do 

programa podem ser acessados na ampla literatura existente
15

. 

Os normativos do PMCMV definem que a participação dos estados, Distrito Federal e 

municípios será realizada por meio da assinatura de um Termo de Adesão. Este contém as 

cláusulas para estabelecimento de uma parceria com o objetivo da execução do PMCMV. No 

que se refere às atribuições, compete à União oferecer os meios para viabilizar o termo de 

adesão e acompanhar, avaliar e divulgar os resultados. Enquanto que para os estados, destaca-

se a criação de Zonais Especiais de Interesse Social, a garantia da celeridade nos processos, a 

execução do trabalho social, o cadastro habitacional e a seleção dos beneficiários, entre 

outros. Sobre o tema especifico da dissertação, cabe mencionar que o Termo prevê a 

possibilidade de os estados estenderem sua participação no PMCMV, aportando 

financeiramente ou fornecendo bens, serviços ou obras.  

Em relação ao SNHIS, similar ao ocorrido com o PAC, o PMCMV não favoreceu os entes 

subnacionais que tivessem aderido ao sistema e realizado as contrapartidas solicitadas, mas 

privilegiou condições pontuais (como a doação de terrenos), gerando incentivos contraditórios 

nos estados e municípios e deslegitimando o SNHIS. Deste modo, se Grin (2016) mostra 

como os sistemas de políticas públicas podem ser arranjos que auxiliam no desenvolvimento 

de capacidades estatais para estados e municípios, novamente o MCMV se configura como 

uma política externa a essa visão.  

Deste modo, o PMCMV nasce como uma política pública formulada e implementada fora da 

lógica do arranjo sistêmico da área habitacional. Isto significou não só que o próprio arranjo 

da área perdeu força, mas também uma despriorização da lógica federativa como um todo. 

Cabe notar que nem a lei e nem o decreto de desenho do PMCMV previram espaços 

institucionais para canalizar as relações com os entes federativos, deixando aberto o leque de 

possibilidades para relacionamento entre os entes. Desta forma, se a existência de sistemas de 

políticas públicas coloca regras mais estáveis de funcionamento entre os entes e, por isso, 

melhora as condições políticas e institucionais para induzir a cooperação intergovernamental 

(GRIN, 2016), no caso do PMCMV nota-se uma ausência desta preocupação. Esta ausência 

de instâncias de pactuação consolidadas permitiu que as relações entre os entes federativos 

fossem ad hoc, dependendo do caso a caso.   

                                                 
15

 Ver Klintowitz (2015); Rolnik et al. (2014); Krause et al. (2013); Gonçalves (2009), entre outros. 
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CAPÍTULO 3 – A PARCERIA CASA PAULISTA/MINHA CASA MINHA VIDA: UM 

OLHAR A PARTIR DOS ATORES ESTADUAIS 

 

Nos capítulos anteriores apresentamos a discussão teórica de relações intergovernamentais e 

de implementação, bem como construímos pontos de intersecção entre as literaturas para 

guiar a análise do caso empírico. Além disso, fizemos um breve relato histórico das relações 

intergovernamentais no Brasil, com especial atenção para a política habitacional e para o 

papel que o Minha Casa Minha Vida ocupa no contexto federativo brasileiro. 

Neste momento, enfocaremos o olhar na pesquisa empírica desenvolvida, voltando a análise à 

parceria intergovernamental estabelecida entre o governo estadual e o governo federal para 

viabilizar e escalar a produção do Minha Casa Minha Vida no Estado de São Paulo. 

Para tanto, o presente capítulo contextualiza a criação da Agência Casa Paulista, órgão 

estadual responsável pela operacionalização da parceria Casa Paulista/MCMV e, em seguida, 

analisa as narrativas coletadas nas entrevistas realizadas com gestores estaduais e com um 

gestor federal para acessar a percepção dos atores sobre as interações intergovernamentais 

estabelecidas neste processo.  

 

3.1. Contexto da pesquisa: a habitação no Estado de São Paulo 

 

Como vimos no capítulo anterior, o “vazio” deixado pela ausência do governo federal na 

política habitacional entre a extinção do BNH e o ano de 1995 possibilitou que os entes 

federativos desenvolvessem iniciativas próprias na área. Neste contexto, os resultados da 

política habitacional foram muito heterogêneos entre os entes subnacionais. O Estado de São 

Paulo se apresenta como um caso particular, uma vez que conseguiu institucionalizar um 

Sistema Estadual de Habitação. De acordo com Arretche (2000), a iniciativa paulista colocou 

na agenda a possibilidade de institucionalização de sistemas estaduais de habitação, definindo 

o Estado de São Paulo como uma exceção no cenário habitacional nacional.  
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As iniciativas no Estado de São Paulo que culminaram na institucionalização de um Sistema 

Estadual de Habitação começaram a partir do governo Franco Montoro (1983-86), quando os 

financiamentos federais se reduziram ao ponto de serem superados por financiamentos 

provenientes diretamente do tesouro estadual (ARRETCHE, 2000). Na gestão de Franco 

Montoro, a então Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CDH, e hoje, CDHU) 

formulou uma série de programas descentralizados, realizando parcerias e transferências para 

os municípios. O Programa Municipal de Habitação, por exemplo, é um paradigma na 

mudança da concepção habitacional do Estado de São Paulo nos anos 80, uma vez que se 

configura como uma “reação” ao modelo do BNH (ROYER, 2002). Além de ser uma 

novidade por ter o mutirão como base, o programa se destaca pelo seu caráter descentralizado 

e participativo.  

As experiências descentralizadoras daquela gestão colocaram as bases para a consolidação do 

Sistema Estadual de Habitação, em 1989. A ação mais relevante para a emergência do sistema 

diz respeito à garantia de financiamento sustentável próprio, através de um mecanismo 

inovador para fixar a destinação de uma parte do adicional do ICMS para a política 

habitacional (PEH-SP, 2011). Assim, o executivo estadual conseguiu elevar em 1% a alíquota 

do ICMS, vinculando esses recursos à política habitacional.  

As consecutivas leis que reiteraram a destinação dos recursos do adicional do ICMS para a 

habitação (PEH-SP, 2011) garantiram a continuidade da política habitacional no Estado de 

São Paulo. Neste contexto, a CDH passou a se chamar CDHU e ficou com o comando 

centralizado das receitas resultantes da elevação da alíquota. É a partir de então que se 

consolidou como a companhia de habitação do Estado de São Paulo (ARRETCHE, 2000). 

Mais recentemente, como vimos no Capítulo 2 – “Relações Intergovernamentais no Brasil: o 

lugar do PMCMV no sistema federativo brasileiro”, a legislação que instituiu o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) estipulou que estados e municípios, para 

aderir ao sistema, deveriam criar instâncias e instituições para sua operacionalização. No caso 

do Estado de São Paulo, em 2008 foi aprovada a Lei n. 12.801 que autorizou o estado a adotar 

medidas visando a participação no SNHIS. Seguindo as normativas federais para adesão ao 

sistema, a lei criou instâncias responsáveis pela operacionalização das políticas de habitação 

de interesse social, como o Conselho Estadual de Habitação (CEH), um fundo contábil e um 

fundo garantidor. 
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O primeiro diz respeito a um conselho vinculado à Secretaria Estadual da Habitação, formado 

por entidades públicas e privadas, bem como por segmentos da sociedade civil ligados à área 

de habitação. Entre suas atribuições, destacam-se o acompanhamento e a avaliação da 

implementação de programas relativos à habitação de interesse social no Estado de São Paulo.  

Em relação ao segundo, a Lei n. 12.801 criou o Fundo Paulista de Habitação de Interesse 

Social (FPHIS), de natureza contábil, vinculado à Secretaria Estadual da Habitação, com a 

finalidade de implementar políticas habitacionais de interesse social. De forma mais 

específica, o objetivo da criação do FPHIS era possibilitar o recebimento de recursos do 

FNHIS, bem como recursos e transferências de outros entes federativos. Assim sendo, previa-

se na lei que o FPHIS contasse com um conselho gestor composto tanto por órgãos do poder 

executivo como por representantes da sociedade civil. Dentre as competências do conselho, 

ressalta-se a responsabilidade pelo estabelecimento de diretrizes para a alocação dos recursos 

do fundo.  

Por fim, em relação ao terceiro, a lei criou o Fundo Garantidor Habitacional (FGH) com o 

objetivo de fomentar o aporte de recursos da iniciativa privada, concedendo garantia de 

crédito para atender as famílias de menor renda. Para este fundo também foi estabelecido um 

conselho gestor responsável por elaborar as diretrizes de sua atuação. 

Desta forma, no nível estadual, a Lei n. 12.801 priorizou os programas de habitação 

direcionados à população de baixo poder aquisitivo
16

. Além de colocar as bases institucionais 

para adesão ao SNHIS, a lei também proibiu que se gastasse mais do que 20% do orçamento 

total da Secretaria Estadual da Habitação e da CDHU em programas que atendessem famílias 

de renda familiar acima de 5 (cinco) salários mínimos.  

Em 2010, em grande medida olhando para a estrutura federal do SNHIS e para o lançamento 

do MCMV, o Estado de São Paulo iniciou um processo de aperfeiçoamento institucional da 

política habitacional que culminou no lançamento, em 2011, do Plano Estadual de Habitação 

(PEH-SP). O PEH-SP destaca a importância da atuação coordenada e integrada com os 

demais entes federativos, bem como enxerga a configuração institucional do SNHIS como o 

marco para reformular a operação da política habitacional estadual. 

                                                 
16

 Definido, na lei, como populações com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos. 
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Nesse contexto de reestruturação da política habitacional no Estado de São Paulo, a Secretaria 

Estadual de Habitação se fortaleceu institucionalmente como a instância que formula e 

gerencia os principais programas. A CDHU manteve-se como agente público promotor da 

habitação no estado e como agente técnico do sistema. O PEH-SP previa, também, que, 

gradativamente, se fizesse uma transição para um novo modelo de financiamento e gestão da 

política habitacional, voltado à operação do FPHIS e do FGH. Em duas passagens 

interessantes do PEH-SP percebe-se como o olhar para os recursos federais foi importante na 

formatação da política estadual: 

[...] há que se registrar o momento excepcional da conjuntura macroeconômica 

brasileira, que aponta para a possibilidade de fontes e volumes crescentes de 

recursos para o setor (FGTS – PAC e PMCMV), a exemplo do que ocorreu na 

política paulista com os recursos orçamentários do ICMS que viabilizaram a 

construção de quase 500 mil moradias nos últimos 20 anos. Assim, devem-se [...] 

instituir todos os mecanismos previstos da legislação federal do SNHIS, garantindo 

o estabelecimento de regras perenes e estáveis para todos os agentes públicos e 

privados envolvidos (PEH-SP, 2011, p. 6). 

A perspectiva das mudanças recentes no arcabouço legal para promoção 

habitacional tanto em nível nacional, como especificamente para o Estado de São 

Paulo, vem estabelecendo condições favoráveis para o incremento da atuação 

pública e privada nesse setor. Destacam-se nesse sentido: a busca de agilidade dos 

processos de aprovação, os esforços de aprimoramento das condições institucionais 

para regularização realizados no âmbito estadual, que se somam aos instrumentos 

previstos na legislação do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, 

instrumentos que vêm favorecendo a promoção habitacional com participação da 

iniciativa privada, o que deverá ser significativamente incrementado com a operação 

dos novos Fundos Estaduais de Habitação (PEH-SP, 2011, p. 79). 

 

Começa a se desenhar, então, um novo Sistema Habitacional no Estado de São Paulo em que, 

de um lado, se tem um pilar voltado à produção tradicional de unidades habitacionais e, do 

outro, um pilar de fomento. O primeiro fica sob a responsabilidade da CDHU, enquanto que, 

para o segundo, se cria uma nova estrutura.  

Assim, em setembro de 2011, é criada a Agência Paulista de Habitação de Interesse Social – 

Casa Paulista, com o objetivo de ser o órgão responsável pelo pilar de fomento do sistema e, 

consequentemente, pela gestão dos recursos do FPHIS e do FGH (FRANZESE ET AL., 

2015). Deste modo, a área de habitação no Estado de São Paulo encontra-se concebida em 

torno de dois pilares complementares, que podem ser observados na Figura 6, abaixo. 
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Figura 6: Estrutura Institucional do setor de habitação no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Avaliação do Programa Casa Paulista realizada pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional em 2014. 

 

Nesse cenário, a Agência Casa Paulista se torna o agente executor, no nível do Estado de São 

Paulo, da política pública de habitação de interesse social e, entre suas competências, lhe cabe 

ser o agente operador responsável pela aplicação dos recursos financeiros nos programas e 

ações aprovadas pelos Conselhos Gestor do FPHIS e do FGH. Assim, de acordo com a 

apresentação institucional no site da Secretaria da Habitação, a Casa Paulista é um “braço” da 

Secretaria da Habitação responsável por viabilizar a operação dos fundos habitacionais 

instalados. Além disso, o site destaca que a integração entre os programas federais e estaduais 

é um dos principais focos de ação da nova agência. A parceria realizada com o governo 

federal se insere neste cenário. 

  

3.2. Contexto da pesquisa: a parceria Casa Paulista/MCMV 

O estudo sobre déficit habitacional conduzido em 2014, pelo MCidades e pela Fundação João 

Pinheiro mostrava que, em 2012, São Paulo tinha um déficit de mais de 1,3 milhões de 
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unidades habitacionais. Deste, cerca da metade estava localizado na Região Metropolitana de 

São Paulo (FRANZESE ET AL., 2015). 

Ainda no que tange aos dados da área de habitação e ao seu impacto na formatação da 

parceria intergovernamental, um dos aspectos fundamentais diz respeito ao preço da terra na 

área urbana do Estado de São Paulo. Conforme referido na avaliação da parceria realizada 

pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional (2014), o preço médio do metro 

quadrado de imóveis novos na cidade de São Paulo era muito maior do que em outras capitais 

brasileiras. Em 2014, o metro quadrado em São Paulo era próximo a R$ 7.290, enquanto em 

cidades como Rio de Janeiro e Vitória era de cerca de R$ 5.300.  

Assim, é olhando para esta realidade que, cerca de três meses após a criação da Agência Casa 

Paulista, no dia 12 de janeiro de 2012, o governo do Estado de São Paulo firmou uma parceria 

com o governo federal no âmbito do PMCMV para a viabilização de cerca de 100 mil novas 

moradias para famílias com renda mensal de até R$ 1.600 reais. O Termo de Cooperação
17

 

desta parceria foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, com a participação da Presidente 

Dilma Rousseff (PT) e do Governador Geraldo Alckmin (PSDB) e prevendo um investimento 

de cerca de R$ 8 bilhões, sendo R$ 6,1 bilhões do governo federal e R$ 1,9 bilhão do governo 

estadual.  

O documento assinado detalhava os papéis e responsabilidades de cada ente federativo, além 

de explicitar as motivações da parceria. Em relação a estas últimas, destaca-se o disposto no 

preâmbulo: 

Considerando: 

I. O interesse comum da União e do Estado em implementar ações conjuntas 

que possam viabilizar o acesso ao atendimento habitacional de interesse social, 

visando reduzir substancialmente o déficit habitacional no Estado; 

II. O Programa Minha Casa Minha Vida [...] 

III. A disposição do Estado de São Paulo em mobilizar recursos orçamentários e 

operacionalizar o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS) [...] 

relacionada ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

                                                 
17

 Embora se tenha solicitado o documento original através da Lei de Acesso à Informação, tanto no governo 

federal (no MCidades e na CEF) quanto no governo estadual, não foi possível obter o termo “guarda-chuva” 

original. No entanto, recebemos termos de consolidação e reti-ratificação do termo de cooperação e parceria para 

as modalidades específicas (FAR e PNHR). Os dois são idênticos, ressalvadas as particularidades dos valores, 

público-alvo, etc. Por isso, usamos esses termos de ratificação (do PMCMV-FAR e do PMCMV-PNHR) como 

modelos para analisar as cláusulas da parceria. 
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IV. As deliberações Normativas do Conselho Gestor do Fundo Paulista de 

Habitação de Interesse Social (CGFPHIS) que aprovaram a implantação do 

Programa de Apoio Financeiro Complementar ao PMCMV [...] 

V. A instituição na Secretaria de Habitação da Agência Paulista de Habitação 

Social – Casa Paulista [...] 

 

Além disso, no Anexo I do documento, intitulado “Plano de Trabalho”, existe uma seção 

“Justificativas”, na qual se ressalta a importância do pilar de fomento em que a parceria 

estaria inserida. Nesse sentido, lê-se que “o programa integra as diretrizes do governo no 

tocante à função fomentadora do Estado para cumprimento dos Eixos Estratégicos da Política 

de Habitação de Interesse Social” (Termo assinado). 

Percebe-se, portanto, como uma conjugação de fatores e instâncias criadas anteriormente 

confluiu na formatação da parceria intergovernamental: no âmbito federal, o lançamento do 

MCMV; e, no âmbito estadual, a criação do FPHIS, a consolidação do pilar de fomento, bem 

como a criação da Agência Casa Paulista. 

Em relação às divisões de competências federativas da parceria, o estado fica com o papel de 

complementar o subsídio federal, aportando, a fundo perdido, até R$ 20 mil por unidade 

habitacional para viabilizar as moradias. O valor principal da unidade habitacional, de até R$ 

76 mil, continua sendo subsidiado pelo governo federal. Na esfera estadual, a Agência Casa 

Paulista é a responsável pela implementação e gestão da parceria e, na esfera federal, o 

Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Nacional de Habitação do MCidades. Os 

agentes financeiros executores são a CEF e o Banco do Brasil
18

 (FRANZESE ET AL., 2015). 

Cabe mencionar que, em âmbito federal, os recursos são oriundos do FAR, do FDS e do 

FGTS. Já no governo estadual, a fonte de recursos é proveniente diretamente do orçamento do 

Estado de São Paulo.  

Seguindo a estrutura do PMCMV, a parceria Casa Paulista/MCMV conta com dois 

subprogramas, o PNHU e o PNHR, e duas modalidades, entidades e empresas. As tabelas 

abaixo ilustram os valores máximos de financiamento para cada unidade habitacional, 

especificando a distribuição entre os recursos federais e os recursos estaduais.  

                                                 
18

 É importante destacar que os agentes financeiros foram tanto a CEF como o Banco do Brasil. No entanto, 

devido às dimensões de cada um, bem como às discussões realizadas para a formatação da parceria, quase todos 

os entrevistados se referem unicamente à CEF e, em alguns momentos, lembram que o financiamento também se 

refere ao Banco do Brasil.  
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Tabela 3 - PMCMV - Entidades: valores máximos de financiamento 

LOCALIDADE 

GOVERNO 

FEDERAL 

GOVERNO DO 

ESTADO DE SP TOTAL 

Munícipios das Regiões 

Metropolitanas do Estado 

de São Paulo, municípios 

de Jundiaí e São José dos 

Campos R$ 76.000,00 R$ 20.000,00 R$ 96.000,00 

Demais municípios do 

estado com mais de 50 

mil hab. R$ 70.000,00 R$ 20.000,00 R$ 90.000,00 

Municípios entre 20 e 50 

mil hab. R$ 60.000,00 R$ 20.000,00 R$ 80.000,00 

Municípios até 20 mil 

hab. R$ 49.000,00 R$ 20.000,00 R$ 69.000,00 

    Tabela 4 - PMCMV - FAR (Faixa 1): valores máximos de financiamento 

LOCALIDADE 

GOVERNO 

FEDERAL 

GOVERNO DO 

ESTADO DE SP TOTAL 

Munícipios das Regiões 

Metropolitanas da 

Capital, de Campinas e 

Baixada Santista e 

município de Jundiaí R$ 76.000,00 R$ 20.000,00 R$ 96.000,00 

Demais municípios do 

estado com mais de 50 

mil hab. R$ 70.000,00 R$ 20.000,00 R$ 90.000,00 

Municípios até 20 mil 

hab. R$ 60.000,00 R$ 20.000,00 R$ 80.000,00 

    Tabela 5 - PMCMV - Rural: valores máximos de financiamento 

Renda Familiar 

Anual 

GOVERNO 

FEDERAL GOVERNO FEDERAL 

GOVERNO DO 

ESTADO DE SP 

Construção Reforma   

Até R$ 15 mil R$ 28.500,00 R$ 17.200,00 R$ 10.000,00 

Entre R$ 15 mil e 

R$ 30 mil R$ 90.000,00 R$ 10.000,00 

Entre R$ 30 mil e 

R$ 60 mil R$ 90.000,00 R$ 10.000,00 
Fonte: Avaliação realizada pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional em 2014 

 

A partir das tabelas fica visível que a maior parte dos recursos continua proveniente da esfera 

federal e que o papel do Estado de São Paulo é oferecer um complemento ao subsídio. 

Contudo, o complemento é importante para alcançar um valor compatível com o preço dos 

terrenos em São Paulo. Assim, o Termo de Cooperação tem como uma de suas funções 
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regulamentar o aporte complementar, bem como definir as competências e deveres de cada 

uma das partes na execução da parceria 

Em uma análise mais detalhada do documento, torna-se relevante destacar algumas passagens 

importantes no que se refere ao quadro de regras e normas no qual se desenvolvem as 

interações que analisaremos na próxima seção. Assim, na Tabela 6 abaixo sintetizamos as 

principais cláusulas do termo em matéria intergovernamental: 
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Tabela 6: Análise do Termo de Cooperação e Parceira
19

 

Cláusula Geral Caixa Econômica Federal Secretaria da Habitação (SH)/Casa Paulista 

Das condições para 

contratação dos 

empreendimentos 
 

A contratação dos empreendimentos será realizada pela 

Caixa em obediência às condições e normas do 

PMCMV e em observância às demais condições 

estabelecidas neste Termo 

 

Do público alvo 

As unidades habitacionais construídas ou 

requalificadas com base nesta parceria serão 

destinadas às famílias que atendam às condições 

definidas para o Grupo I do PMCMV e que não 

tenham obtido atendimento habitacional pela 

Secretaria da Habitação/CDHU ou por outro 

agente no Estado de São Paulo 

 

A SH definirá os critérios de indicação da 

demanda, observadas as diretrizes do MCidades e 

os critérios estaduais; 

 

A SH firmará termo de compromisso com os 

Municípios onde serão edificados os 

empreendimentos 

Dos empreendimentos 

Os empreendimentos deverão estar localizados 

em área urbana de Municípios do Estado de São 

Paulo enquadráveis nos critérios do PMCMV-

FAR, definidos e divulgados pelo MCidades, e 

atender às regras definidas pela Caixa, tendo 

prioridade as regiões metropolitanas; 

 

A produção de unidades habitacionais que 

contarão com os recursos aportados pela SH terão 

por diretriz a distribuição de 75% das moradias 

na região metropolitana de São Paulo e Baixada 

Santista e 25% nas demais regiões do Estado 

 

A hierarquização dos projetos dar-se-á a partir de 

avaliação conjunta entre a SH e a Caixa e 

observará o alinhamento programático do Estado 

de São Paulo e do governo federal 

A Caixa será responsável pela seleção das construtoras 

A SH poderá adotar padrões de melhoria da 

qualidade das habitações e adequações urbanísticas 

dos empreendimentos a serem implantados, desde 

que observadas as regras mínimas do PMCMV 

                                                 
19

 A análise refere-se ao Quarto Termo de Consolidação e Reti-ratificação do Termo de Cooperação e Parceria que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 

Habitação – SH, e a Caixa Econômica Federal visando ao aporte de recursos financeiros estaduais destinados ao desenvolvimento do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV-

FAR, no território paulista. Tendo acesso a outros similares, como o do PNHR, considera-se que pode ser feita uma proxy entre os dois termos na ausência do termo original. 
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Cláusula Geral Caixa Econômica Federal Secretaria da Habitação (SH)/Casa Paulista 

Dos recursos 

Os recursos financeiros para a realização 

dos empreendimentos serão provenientes 

do FAR e da contrapartida complementar 

da SH, através do FPHIS 

  

O valor unitário do aporte, para complementar os 

investimentos globais de cada empreendimento, em 

terreno, obras e serviços, será de até R$ 20 mil por 

habitação; 

Da forma do aporte 

da SH 

Os recursos repassados pela SH não são 

retornáveis 

Competirá exclusivamente à Caixa a movimentação dos recursos 

aportados pela SH; 

 

Sempre que solicitado, a Caixa encaminhará à SH o extrato das 

aplicações financeiras de modo a permitir seu acompanhamento; 

Os repasses serão depositados pela SH na conta contábil 

da Caixa; 

 

A SH emitirá Autorização de Aporte Financeiro do 

Estado correspondente ao valor apurado para cada 

operação a ser contratada; 

Das obrigações   

São obrigações da Caixa: 

I - contratar as operações para a construção dos empreendimentos 

II - vistoriar a obra e atestar o cumprimento do cronograma 

físico-financeiro 

III - destinar os recursos aportados pela SH na efetiva realização 

dos objetivos deste Termo 

IV - mensalmente, ou sempre que solicitado, encaminhar à SH o 

extrato da conta, com as aplicações dos recursos creditados pela 

SH 

V - prestar contas trimestralmente do andamento das operações 

por meio do encaminhamento de um relatório 

VI - franquear à SH o acesso a documentos de operações 

realizadas para verificações 

VII- manter dados e informações das operações, franqueando 

acesso à SH 

VIII - prestar todos os esclarecimentos necessários relativos às 

contratações 

XIX - informar à SH, com pelo menos 30 dias de antecedência, a 

data da inauguração dos empreendimentos 

São obrigações da SH: 

I- responsabilizar-se pelo depósito bancário dos recursos, 

nos montantes e prazos estipulados 

II-comunicar a Caixa qualquer irregularidade verificada 

na prestação de contas ou nos documentos 

III -responsabilizar-se pela aferição da correta aplicação 

dos recursos creditados em conta de sua titularidade na 

Caixa e realizar verificações amostrais nas operações 

IV- Emitir a Autorização de Aporte Financeiro do Estado 

Da divulgação 

Obrigatoriedade de destacar a 

participação do PMCMV, da Caixa, da 

Secretaria da Habitação/SP e da Casa 

Paulista 

    

Das disposições finais     

O presente Termo não gera responsabilidade da SH no 

acompanhamento das obras dos empreendimentos 

contratados pela Caixa 
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Desta forma, as regras e normativas estabelecidas na parceria são relevantes para 

compreender as interações intergovernamentais estabelecidas entre as burocracias estaduais e 

federais. Por exemplo, um aspecto de relevância para esta pesquisa, como veremos na 

próxima seção, diz respeito às especificações das unidades habitacionais. O termo dispõe que 

a Secretaria de Habitação poderá adotar padrões de melhoria da qualidade das habitações e 

adequações urbanísticas dos empreendimentos a serem implantados, desde que observadas as 

regras mínimas do PMCMV. Como analisaremos mais profundamente na próxima seção do 

capítulo, o Estado de São Paulo negociou alterações e melhorias nas especificações das 

unidades habitacionais. 

Cabe mencionar que a participação do Estado de São Paulo na parceria intergovernamental, 

seguindo as regras consolidadas para adesão ao SNHIS, foi aprovada por deliberações do 

Conselho Gestor do FPHIS já que os recursos passariam diretamente pelo Fundo. Nas 

deliberações 12/2012 (PMCMV-FAR) e 15/2012 (PMCMV-Oferta Pública), por exemplo, 

retomam-se as motivações presentes no termo para justificar a parceria e destacam-se os 

principais pontos dos Termos. Para cada subprograma da parceria foi emitida uma deliberação 

diferente.  

*** 

De acordo com os dados apresentados na avaliação do Programa realizada pela Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional, em novembro de 2014 a parceria já tinha 

viabilizado cerca de 102.000 unidades habitacionais, superando a meta inicialmente prevista. 

No entanto, cabe ponderar que não se trata de unidades efetivamente construídas, e sim de 

uma soma das unidades que estavam em algum dos estágios da parceria: assinado o 

empreendimento, emitido o aporte, em obras, concluídas e entregues. Em relação às unidades 

entregues, o número é bem menor, totalizando, naquela época, cerca de 4.000 unidades. Além 

disso, em relação à focalização no programa, a avaliação aponta que as regiões com maior 

déficit habitacional foram as mais privilegiadas.  

Por fim, outra contribuição destacada pela avaliação do programa diz respeito ao aspecto 

econômico. De fato, a parceria significou que a cada R$ 1,00 investido pelo Estado de São 

Paulo, o governo federal investiu R$ 4,25 em São Paulo. Assim, destaca-se o potencial 

captador de recursos federais da parceria Casa Paulista/MCMV. De forma ampla, isto quer 
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dizer que o governo do Estado de São Paulo contribuiu com cerca de 20% do valor total do 

imóvel, permitindo a viabilização de unidades em regiões onde o terreno era mais caro.  

 

3.3. As narrativas das burocracias estaduais: acessando as relações intergovernamentais 

na prática 

 

A presente seção analisa os dados coletados nas entrevistas realizadas com burocratas que 

estão ou estiveram inseridos na parceria realizada entre a Secretaria de Habitação do Estado 

de São Paulo, na figura da Agência Paulista de Habitação Social – Casa Paulista, e o governo 

federal, na figura da Caixa Econômica Federal (Parceria Casa Paulista/MCMV).  

Em uma dissertação que tem como premissa teórica os seis pontos de convergência entre as 

literaturas de relações intergovernamentais e dos estudos de implementação (ver Cap. 2), a 

opção pela realização de entrevistas fica justificada como uma técnica de pesquisa que 

permite acessar as percepções, atitudes e opiniões dos atores envolvidos no fenômeno 

estudado.  

Partindo dessa premissa, na presente pesquisa foram realizadas oito entrevistas 

semiestruturadas com atores protagonistas da parceria realizada. Destas, sete dizem respeito a 

atores-chave do processo no nível estadual, sendo que seis entrevistados fazem ou fizeram 

parte diretamente da Agência Casa Paulista e um entrevistado foi responsável pela avaliação 

da parceria realizada pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado 

de São Paulo. Por fim, como forma de controle, foi realizada uma entrevista com um 

burocrata da Caixa Econômica Federal.  

Em termos de localização no organograma da Agência Casa Paulista, a maioria dos 

entrevistados pode ser enquadrada no conceito de “burocracia de médio escalão”. Neste 

sentido, entende-se aquela burocracia intermediária que interage tanto com o alto escalão 

quanto com a burocracia implementadora, detentores de conhecimento técnico e político 

(LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014). Vale destacar que um dos entrevistados pode ser 

considerado um burocrata de alto escalão, ocupando a posição de subsecretário da Agência 

(ENTREVISTA 1). 
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A opção de destacar a percepção das burocracias estaduais encontra respaldo na literatura de 

RIGs, de implementação e de IGM, que valorizam as percepções dos agentes subnacionais 

como um indicativo do que de fato acontece nas interações estabelecidas entre os entes 

federativos. Assim, a literatura sugere que o olhar desde o nível subnacional permite acessar o 

funcionamento concreto das políticas públicas.  

3.3.1. Definindo o objetivo das entrevistas 

 

O objetivo das entrevistas é encontrar elementos que permitam acessar o cotidiano da gestão 

intergovernamental do MCMV no Estado de São Paulo, colhendo dados para interpretar as 

interações estabelecidas entre os burocratas estaduais e os federais. É importante relembrar 

que não é objetivo avaliar a eficácia ou efetividade da parceria ou entrar no mérito dos 

resultados alcançados, mas somente acessar a percepção dos atores envolvidos no processo, 

buscando se aproximar da gestão cotidiana do programa.  

As entrevistas basearam-se na aplicação de um roteiro de pesquisa semiestruturado. A opção 

pela realização de entrevistas menos estruturadas do que questionários (como o realizado por 

Agranoff, por exemplo) teve como objetivo possibilitar a investigação das crenças, 

sentimentos, valores e motivos que acompanham os comportamentos dos atores. O roteiro 

aplicado (ver Anexo II) contou com três núcleos centrais de questões: (i) perguntas 

pertinentes ao processo de negociação inicial; (ii) perguntas pertinentes à operacionalização 

da parceria; e (iii) perguntas para colher as percepções dos atores sobre o processo e sobre as 

interações estabelecidas com as contrapartes federais.  

Entretanto, por ser semiestruturado, este tipo de roteiro permitiu que outras considerações 

fossem apontadas pelos entrevistados. Desta forma, embora todas as entrevistas tenham 

contado com núcleos de perguntas similares, cada caso foi entrando em detalhes específicos 

ao seu contexto de atuação e em aspectos levantados pelo próprio entrevistado. Esta 

possibilidade permitiu que novas variáveis e explicações fossem incorporadas aos resultados, 

para além daquelas já levantadas na análise teórica. 

 

3.3.2. Eixos de análise: organizando as narrativas  
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Em termos de relações intergovernamentais, a parceria se confirmou como um caso 

importante para compreender a dinâmica estabelecida entre burocracias de nível federativo 

diferente. O interessante de notar é que, ao “descer” ao nível da gestão intergovernamental e 

da implementação, percebe-se de fato qual é o tipo de relação estabelecida entre os governos 

no compartilhamento de políticas públicas. Embora parte da literatura considere que os 

programas federais representam uma centralização e uma forma de controle ou supressão da 

autonomia dos governos estaduais e municipais, o nível das interações permite acessar uma 

perspectiva diferente. No dia a dia da implementação de programas federais, o contato entre 

as burocracias é frequente, criando relações pessoais e fazendo com que as diferenças entre 

níveis governamentais não sejam, necessariamente, um impeditivo à cooperação.  

Para discutir as questões técnicas, financeiras e operacionais da parceria Casa 

Paulista/MCMV, foram realizadas reuniões entre as partes, estabelecendo uma rotina 

frequente de contatos entre as burocracias. Os burocratas estaduais destacaram que, nestas 

reuniões, todos se sentavam juntos na mesa de discussões “parecendo um órgão só”, enquanto 

que o gestor federal afirmou que os servidores federais e estaduais pareciam uma “família”. O 

interessante destas percepções no nível micro de relacionamento entre as burocracias é 

compreender que há espaço para o desenvolvimento de relações cooperativas mesmo em 

contextos institucionais que, pelas suas características, poderiam ser considerados 

desfavoráveis.  

No caso estudado, há uma série de fatores objetivos e institucionais que poderiam ter se 

configurado como um impeditivo à cooperação, tal como o fato dos partidos dos executivos 

serem de oposição, o engessamento das regras do MCMV e a centralização do MCMV em 

relação à participação de estados e municípios no desenho do programa, entre outros. 

Entretanto, por uma convergência de fatores e de interesses, foi possível superar essas 

adversidades.  

Somente o olhar para as interações no nível micro da política pública e para as relações 

estabelecidas – não entre os níveis de governo em abstrato, mas entre burocratas de “carne e 

osso” – possibilita compreender o funcionamento concreto das políticas públicas em sistemas 

federativos. Ao mesmo tempo, cabe ponderar que este olhar micro não permite fazer 

generalizações mais abrangentes sobre as características mais ou menos cooperativas do nosso 

sistema federativo como um todo. 
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Tendo como ponto de partida o referencial teórico adotado, bem como uma leitura prévia das 

entrevistas realizadas, definiram-se sete eixos para guiar a análise do conteúdo das entrevistas: 

a) Motivações e convergência de interesses; b) Reestruturação organizacional no nível 

subnacional para aderir a um programa federal; c) Importância do legado prévio; d) O 

processo de negociação e as interações entre os níveis federativos; e) O poder de 

implementação como recurso dos governos subnacionais; f) Resistência intragovernamental; 

g) Adesão a um programa federal como oportunidade de alcançar objetivos locais.  

A seguir serão explorados os eixos de análise, valendo-se de trechos elucidativos das 

entrevistas realizadas. Neste primeiro momento o referencial teórico utilizado servirá como 

guia da análise, mas não existe uma sobreposição explícita entre ambos. Alguns eixos têm 

relação mais direta com a literatura apresentada no capítulo teórico, enquanto outros são 

próprios da análise empírica. Nas considerações finais faremos um esforço de conjugar mais 

claramente os eixos empíricos com a problemática e as perguntas de pesquisa previamente 

colocadas.  

 

a) Motivações e convergência de interesses 

O primeiro eixo que permite analisar as entrevistas realizadas diz respeito ao entendimento 

das motivações que orientaram a realização da parceria, bem como as negociações que 

fizeram parte do processo. A partir do entendimento das motivações subjacentes à parceria é 

possível avaliar que a convergência de interesses entre o governo federal e o governo estadual 

foi um fator essencial para a formatação da parceria Casa Paulista/MCMV.  

Os atores entrevistados ressaltaram que, entre as razões que motivaram a parceria 

intergovernamental, encontrava-se uma ideia alternativa para a produção mais tradicional de 

unidades habitacionais, isto é, uma concepção do estado como fomentador e não como 

produtor direto de moradias. Indo de encontro com a análise histórica, os entrevistados 

apontaram que a concepção de fomento na área habitacional já estava sendo discutida no nível 

estadual e existia um embrião da ideia quando o MCMV se consolidou como principal 

política pública federal de habitação. 

Desta maneira, a partir das entrevistas com servidores ou ex-servidores da Casa Paulista, é 

possível perceber que a ideia de fomento estava sendo gestada no Estado de São Paulo antes 
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mesmo da possibilidade de aderir ao Minha Casa Minha Vida. Nesta direção, ainda que a 

figura central da habitação no Estado de São Paulo fosse a CDHU, com o seu modelo de 

atuação pautado na produção direta de moradias, alguns setores do governo estadual estavam 

pensando alternativas para a provisão habitacional. As narrativas construídas permitem refletir 

que, em um primeiro momento, a ideia não encontrara respaldo político no nível subnacional, 

mas que, com a consolidação do MCMV no âmbito federal, o governo estadual viu uma 

janela de oportunidade para instituir a política de fomento como alternativa à produção direta 

de moradias: 

O embrião do fomento tava lá em 2008 que a gente não teve condições de 

operacionalizar, não encontrou ambiente político para operacionalizar na época. 

Esse ambiente político só veio acontecer em 2011. Em boa medida, olhando para o 

dinheiro do governo federal que tinha dinheiro sobrando. Então, como é que eu 

aproveito isso? (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

O conceito da Casa Paulista é um conceito de fomento. É mudar um pouco todo 

o paradigma com relação à questão habitacional, à forma de atendimento. Então 

não é um atendimento direto para uma produção direta. Quando eu digo atendimento 

direto, é você participar de todas as etapas da concepção do atendimento 

habitacional: seleção de demanda, aquisição de terreno por quais canais sejam, 

desenvolvimento de projeto, pré e pós ocupação, construção e tudo mais 

(ENTREVISTADO 2, nível estadual).  

A ideia existe muito antes do Minha Casa Minha Vida. Quando apareceu o 

Minha Casa Minha Vida falou “pronto, tá. Agora, com esse dinheiro aí, ficou 

mais fácil” (ENTREVISTADO 4, nível estadual). 

[A parceria Casa Paulista/MCMV] é você não ter que fazer direto. Você ajuda com 

dinheiro, com subsídio, mas a produção é inteiramente privada e com uma interface 

com os agentes financeiros que têm as fontes de recurso. Então, o que a gente quis 

fazer é isso, a gente quis sair daquela operação direta, que é a CDHU, e pega 

todo o arco da produção. Desde a escolha do terreno até a última prestação paga 

pelo mutuário. A gente achava que isso não era atividade do estado. Um dia foi, né? 

Continua sendo nos municípios onde outras formas não chegam, mas no grande 

problema, nos mais complexos municípios onde o déficit tem a sua face mais 

feia, digamos assim, o modelo direto da CDHU não funciona. Ele é lento. É 

preciso introduzir outras formas de ofertar mais rapidamente uma quantidade 

maior de unidades (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

Percebe-se na fala dos atores, então, que a parceria teve como uma de suas motivações e 

justificativas a possibilidade de mudar a concepção da política habitacional, bem como a do 

papel do estado neste processo. Nessa linha de pensamento, a comparação com a CDHU é 

quase inevitável em todas as narrativas dos atores. Fazendo menção a cálculos simples sobre 

custos e efetividade, em quase todas as entrevistas, a comparação com a produção histórica da 

CDHU aparece como um fator fundamental para motivar e justificar a parceria Casa 

Paulista/MCMV. Deste modo, os entrevistados avaliam que a parceria com o governo federal 
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representou uma possibilidade de escalar a produção e, consequentemente, ter maior eficácia 

na redução do déficit habitacional: 

Qual é o objetivo? Construir casinha ou reduzir o déficit? (ENTREVISTADO 3, 

nível estadual) 

A gente foi para a área de habitação do estado de São Paulo, a Secretaria de 

Habitação, onde o único órgão operador era a CDHU e a gente avaliou que só a 

CDHU não ia dar conta de acelerar o ataque ao déficit, né? Então nós tratamos 

de criar uma outra forma e aí já existia o programa Minha Casa Minha Vida. 

Nós começamos a articular uma aproximação com o governo federal para 

ampliar o atendimento. [...] Houve uma subdivisão do orçamento do estado 

naquela ocasião, entre a CDHU e esse novo órgão que a gente criou, que mais tarde 

veio a se chamar Casa Paulista. Então a gente acabou tendo um orçamento 

específico para a Casa Paulista operar essa parceria com o governo federal 

(ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

Ali nós fizemos um acordo que era para fazer, em conjunto estado e governo federal, 

juntos, 100 mil unidades, que era algo extraordinário porque a companhia de 

habitação, que era a CDHU, durante sua história toda, 30 anos, até então tinha 

conseguido construir diretamente 300 mil unidades, então a gente estava 

fazendo 100 mil, um terço do que ela fez em toda a sua história. 

(ENTREVISTADO 1, nível estadual) 

 

Eu fiz um levantamento na época e o subsídio da Casa Paulista conseguiu alavancar, 

no Estado de São Paulo, 115 mil novas moradias. Conseguiu alavancar isso. Isso é o 

que a CDHU construiu nos 30 anos de existência dela. Por quê? Porque a CDHU é 

muito mais cara e exige uma estrutura grande. Então, a Casa Paulista teve uma 

sacada assim, sem criar uma megaestrutura (ENTREVISTADO 5, nível estadual). 

 

Considerando o disposto no capítulo anterior sobre o MCMV, percebe-se o alinhamento de 

ideias na concepção da política habitacional entre as burocracias estadual e federal. Assim, a 

adesão ao MCMV e a realização da parceria Casa Paulista/MCMV representaram para o 

Estado de São Paulo uma oportunidade de escalar a produção de unidades habitacionais. Ao 

mesmo tempo, considerando tanto o objetivo econômico quanto o de redução do déficit, a 

parceria também se conformou – para o governo federal – como uma possibilidade de 

alcançar uma região essencial e, dessa forma, escalar o programa.  

Nas narrativas dos entrevistados destaca-se a convergência de interesses como uma surpresa 

positiva e importante para os resultados da política. A rapidez nas tratativas é um ponto que 

impressionou, bem como a escala que a parceria adquiriu.  

Então você vê, setembro de 2011 foi criada a agência, quando chega em janeiro de 

2012 a gente já faz um acordo com o governo federal, um grande acordo. Quer 

dizer, foram três meses praticamente de trabalho para costurar um acordo, para você 

ver como a convergência de interesses foi bastante grande, né? Não é comum no 

setor público você fazer uma costura tão grande assim em tão pouco tempo. Ali 
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nós fizemos um acordo que era para fazer, em conjunto estado e governo federal, 

juntos, 100 mil unidades [...]. Era algo realmente extraordinário. Mas acabou 

acontecendo. Aí em janeiro a gente assina o acordo com o governo federal e, em 

junho, menos de seis meses depois, a gente faz a primeira grande operação 

(ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

Em outro trecho da mesma entrevista apreende-se, de forma mais explícita, a importância da 

convergência de interesses para o objetivo comum da política pública. A diferença partidária, 

que poderia ter sido um fator de desconfiança, não apareceu nas narrativas estaduais como 

uma dimensão que dificultasse o relacionamento entre as burocracias. 

No que consistia a parceria? O programa Minha Casa Minha Vida tinha um limite de 

valor, naquela época eram 76 mil reais, mas esse 76 mil reais sozinhos não dava 

para fazer o projeto. Então, faltava um complemento para poder viabilizar esse 

projeto. Aí entrou com mais 20 mil reais e assim se construiu a parceria, tinha uma 

parcela importante de recurso federal e tinha uma parcela menor do governo do 

estado, mas era o fundamental para poder fechar o acordo, então os dois recursos, se 

somando, conseguiu-se viabilizar. A partir daí, em não mais de um ano e meio, a 

gente conseguiu contratar toda a meta de unidades. A gente já até ultrapassou isso 

daí. Foi alguma coisa assim na história de habitação popular, nunca se viu nada 

parecido. Então foi pouco tempo, tamanho resultado, pouco problemas. A gente 

teve muitos poucos problemas nessa construção aí. Então foi assim que nasceu. 

Na verdade, foi uma grande convergência de fatores e de interesses. Tinha 

dinheiro, a economia estava bombando, tava em alta. Na época, a arrecadação 

do estado era alta, do governo federal era alta. O programa Minha Casa Minha 

Vida estava no auge. Então foi uma relação muito proveitosa, né? Todo mundo 

aproveitou o momento que teve para fazer isso (ENTREVISTADO 1, nível 

estadual). 

 

Ainda como um indicativo da convergência de interesses, destaca-se que, apesar das 

normativas do MCMV preverem a possibilidade de estados e municípios aderirem ao 

programa e complementarem os recursos federais com recursos próprios, nas narrativas 

coletadas a partir das entrevistas, todos os burocratas estaduais ressaltaram que a iniciativa da 

parceria veio do próprio Estado de São Paulo. 

Então quando a gente propôs a parceria eles receberam muito bem. A partir daí 

travou-se uma conjugação de fatores positivos, a equipe técnica nossa aqui, a 

equipe técnica da Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, em um 

primeiro momento. Mais adiante, entrou também o Banco do Brasil, que é o outro 

operador do Minha Casa Minha Vida (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

A visão do burocrata federal, mesmo que não corrobore com a mesma ênfase que a iniciativa 

veio do nível estadual, aponta na mesma direção de sinergia da fala anterior: 
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Na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida estava iniciando a vigência dele e 

a gente via que no Estado de São Paulo estava mais difícil de você conseguir dar um 

incremento nas contratações em função do valor. O governo do estado também, 

sabendo da existência do Minha Casa Minha Vida, falou “olha, vamos juntar essas 

forças”. Então acho que foi, não me lembro exatamente quem conversou com 

quem, mas desde o primeiro contato foi uma sintonia que podia dar certo 

(ENTREVISTADO 8, nível federal).  

Em suma, em relação ao primeiro eixo de análise das narrativas construídas pelos atores, 

propomos duas reflexões: 

 

1. Olhar para o nível micro das interações entre as burocracias é um caminho interessante 

para acessar o funcionamento concreto das políticas públicas em sistemas federativos. 

Ao “descer” ao nível das interações e do cotidiano da gestão dos programas 

intergovernamentais é possível encontrar aspectos cooperativos, mesmo em contextos 

que institucionalmente seriam considerados centralizados ou desfavoráveis a 

alterações no desenho original. 

 

2. Um aspecto que deve ser evidenciado como fator que facilitou a relação entre as 

burocracias na construção da parceria Casa Paulista/MCMV é o fato de existir uma 

convergência de interesses muito grande entre os dois níveis federativos. Com efeito, a 

concepção do programa federal ia de encontro com a visão de estado e de política 

habitacional que alguns setores estaduais estavam tentando desenvolver. Assim, a 

possibilidade de aderir ao MCMV se configurou para estas burocracias estaduais como 

uma “janela de oportunidade” para alavancar um interesse local que já estava na pauta 

estadual.  

 

b) Reestruturação organizacional no nível subnacional para aderir a um programa 

federal 

Um segundo eixo ou categoria que foi escolhido como destaque para organizar os 

resultados das narrativas construídas pelos atores é a compreensão de que a adesão a um 

programa federal pode gerar ou demandar uma reestruturação organizacional no nível 

local. Nas entrevistas ficou nítido que a adesão do Estado de São Paulo ao PMCMV, 

juntamente com a formatação da parceria vinculada, teve como reflexo a criação de uma 
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nova estrutura organizacional para a sua operacionalização. Embora a Agência Casa 

Paulista não tenha sido criada exclusivamente ou unicamente para esse fim
20

, foi em 

grande medida olhando para o governo federal e para a possibilidade de acessar aos 

recursos federais que foi pensada e desenhada.  

Neste sentido, e lembrando o texto de O’Toole e Montjoy (1984) que destaca a 

importância da estrutura organizacional e dos encarregados da implementação para 

alcançar a cooperação, percebe-se na fala dos entrevistados a relevância da criação de um 

novo órgão, com corpo de funcionários próprio, para operacionalizar a parceria com o 

governo federal. Pode-se dizer, então, que o olhar para o governo federal funcionou, no 

nível estadual, como um “estimulador” para a criação de um novo órgão, deliberadamente 

distinto da tradicional CDHU. 

Em diferentes momentos e em falas de muitos entrevistados, esta percepção apareceu 

como um fator importante para explicar o sucesso da parceria e a capacidade de entrega 

propiciada: 

[...] uma inovação que teve aqui foi você ter um órgão porque, sem o órgão, você 

tem a intenção de participar, você cria os fundos, por exemplo; se você procurar, tem 

vários municípios que criaram fundos, fundo municipal. Os estados eu não sei falar, 

eu sei que tem estado que criou também. Só que se você não tem um corpo de 

pessoas que estão dispostas a fazer essas formatações para entrar no 

operacional, o negócio existe, a parceria tem, criou o fundo, só que não efetiva 

porque você não tem um órgão encarregado dessa função, viabilizar essas 

intenções. Então eu acho que a grande importância que a Casa Paulista possa 

trazer é a questão de que ela se transformou na ferramenta para que a parceria 

intencional grandona se transformasse e fosse efetiva (ENTREVISTADO 3, nível 

estadual). 

[Sobre a criação da Casa Paulista] O embrião já existia, mas... se não tivesse o 

programa Minha Casa Minha Vida, a gente ia conseguir fazer alguma coisa, não sei 

exatamente o que, mas como tinha, então... Se ele não foi o motivador, ele foi o 

que também viabilizou (ENTREVISTADO 1, nível estadual).  

 

Ainda em termos organizacionais e institucionais, embora a literatura indique que o MCMV 

foi executado fora da lógica e das regras do SNHIS, no caso de São Paulo, a experiência do 

SNHIS deixou um legado relevante na implementação. Como vimos, para aderir ao sistema, a 

Lei n. 11.124/2005 tinha previsto que estados e municípios criassem algumas estruturas, tal 

como um fundo e um conselho para gerenciar o fundo. Para tanto, o Estado de São Paulo, no 

                                                 
20

 No leque de serviços e programas da Casa Paulista, encontram-se outras iniciativas próprias que independem 

da parceria com o governo federal. 
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ano de 2008, criou o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS) e o Conselho 

Gestor do Fundo Paulista de Habitação Social (CGFPHIS). A partir disso, mesmo com o 

progressivo esvaziamento do SNHIS, essas estruturas organizacionais no nível estadual se 

mantiveram no tempo e as decisões sobre habitação continuaram a passar, em alguma medida, 

por elas: 

 

Um dos tripés foi aproveitar a vertente, a estrutura que existe do sistema nacional de 

habitação de interesse social. Aderimos a um programa já vigente e um acréscimo 

do recurso era para você viabilizar empreendimentos para o público alvo da 

secretaria, que é um público de menor poder aquisitivo, então, normalmente, quem 

está fora do sistema financeiro de habitação (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

Tem uma lei que é o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. O que está 

previsto nesta lei? Qualquer estado e município que fizer a adesão ao sistema 

nacional, e, portanto, partilhar os custos, terá que ter um fundo orçamentário 

destinado para essa parceria, para essa intervenção habitacional e terá que ter um 

conselho que regra esse fundo. O que você tem de diferente? É que o Estado de São 

Paulo não só aderiu como, por meio da Casa Paulista, transformou em realidade 

porque se você olhar o mapa nacional, tem vários estados que tentaram ou tentam 

participar de alguma maneira. O Estado de São Paulo teve uma efetividade 

expressiva, não sei se a maior, não tenho os elementos para te falar, mas expressiva 

porque além de criar o fundo, além de instituir o conselho, ele criou um órgão, que 

foi a Casa Paulista (ENTREVISTADO 3, nível estadual).  

 

Desta maneira, ainda que na visão mais macro o MCMV corra de forma paralela e a literatura 

identifique que se trata de um esvaziamento do SNHIS, as estruturas organizacionais criadas 

para a adesão ao sistema no nível subnacional tiveram papel importante na implementação do 

MCMV no Estado de São Paulo. Com efeito, a Agência Casa Paulista é, também, o agente 

operador do FPHIS: 

A Casa Paulista é o agente operador do Fundo Paulista de Habitação de Interesse 

Social. É um fundo contábil, ou seja, ele só trabalha com recurso, não tem 

patrimônio destinado à habitação de interesse social. [...] O fundo tem o conselho, o 

conselho aprova os programas e a destinação do recurso, então a forma de operação 

e a destinação do recurso, e a Casa Paulista operacionaliza (ENTREVISTADO 2, 

nível estadual).  

 

Em síntese, em relação ao segundo eixo de análise, propomos outras duas reflexões: 

3. A estrutura organizacional adquire importância para negociar os termos da parceria e 

para operacionalizá-la. Nesse sentido, a adesão a um programa federal pode ter como 

consequência a necessidade de uma reestruturação organizacional no nível local. No 
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caso estudado, pode-se dizer que esta reestruturação ocorreu, também, porque já 

existia uma ideia prévia de alternativa ao modelo da CDHU e o olhar para o nível 

federal se configurou como uma oportunidade para concretizar e consolidar essa ideia. 

De qualquer modo, é sintomático que não tenha sido a figura da CDHU a conduzir a 

parceria Casa Paulista/MCMV em São Paulo. 

 

4. Embora não houvesse, no âmbito do MCMV, uma obrigação legal de que as decisões 

e deliberações sobre a adesão dos estados e municípios fosse validada ou feita por um 

conselho gestor, o fato de o estado ter criado estruturas para atender aos requisitos do 

SNHIS fez com que estas permanecessem como fóruns importantes na 

operacionalização da parceria Casa Paulista/MCMV. Essa reflexão vai de encontro 

com o apontado por Klintowitz (2015) ao estudar, em âmbito federal, a relação entre o 

SNHIS e o MCMV:  

 

Os processos de layering ocorrem frequentemente quando os atores ou coalizões que 

pretendem transformar as instituições não têm capacidade para realmente mudar as 

regras originais ou criar novas instituições alternativas explícitas, ou ainda, quando é 

mais propicio transformar a instituição sem romper totalmente com as velhas regras. 

Nestes casos, as coalizões trabalham dentro do sistema existente através da adição 

de novas regras sobrepostas ou paralelas às antigas (MAHONEY; THELEN, 2010) 

(KLINTOWITZ, 2015, p. 53). 

 

c) Importância do legado prévio 

Como vimos com a retomada da literatura neoinstitucionalista, o legado prévio importa para 

explicar os fenômenos estudados. A ideia de path dependence sugere que o conjunto de 

resultados possíveis de certa circunstância está limitado, em alguma medida, pelas decisões 

feitas no passado e pelas condições herdadas. 

No caso estudado, o legado da área de habitação no estado é um aspecto central para explicar 

os resultados do jogo federativo e o tipo de relação estabelecida entre as burocracias. Os 

agentes estaduais entrevistados pertencem a burocracias capacitadas, especialistas na área e 

com uma bagagem relevante de habitação e de gestão pública. Um aspecto objetivo que 

ilustra isto é o fato de alguns servidores da Casa Paulista terem sido cedidos da CDHU ou 

terem tido alguma experiência prévia na companhia. Por exemplo, o subsecretário da Casa 

Paulista responsável pelas negociações mais importantes já tinha tido passagens importantes 
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na CDHU, bem como outros burocratas que ajudaram na formatação da parceria. Deste modo, 

os aprendizados advindos das experiências prévias não podem ser negligenciados na análise.  

A fala a seguir ilustra a importância do legado herdado da experiência na CDHU para o 

sucesso da parceria formatada:  

[Sobre a experiência anterior na CDHU:] Se não nem dava para desenhar isso. Nós 

sabíamos onde estavam os erros. [...] O modelo que a gente desenhou de produção 

aqui, não só para esse, mas também para os demais programas, eles estão calcados 

em que eu receba tudo pronto para dar andamento. Então eu sou só o fomentador, eu 

não sou o produtor. Na CDHU a gente é fomentador e produtor. Isso para o estado é 

muito complicado porque na hora em que eu sou o produtor, eu pego um projeto que 

eu contrato fora, analiso, volta e esse vai e vem não. Na Casa Paulista a gente 

desenhou ao contrário, o projeto só começa quando está pronto. Isso você garante 

que a coisa seja mais ágil. Quando ele entra aqui, em menos de um ano já está na rua 

sendo construído. É um problema de desenho de modelo de produção. Aí valeu a 

experiência nossa. Tudo que lá estava errado, a gente corrigiu: “bom, essa parte 

não é nossa. Vai ser para o mercado fazer” (ENTREVISTADO 4, nível estadual).  

 

Ainda nesta linha, é importante notar que, uma vez que o MCMV não definiu instâncias 

participativas de discussão federativa para canalizar as relações entre os entes 

governamentais, o impacto do contexto local é essencial para compreender os resultados da 

implementação em cada realidade. Isto é, ao não existir uma padronização prévia de como 

devem se dar as relações e interações entre as burocracias, o contexto local impacta nos tipos 

de relações estabelecidas. Por sua vez, o contexto local é moldado, entre outros fatores, pelo 

legado das políticas anteriores. Assim, no caso da parceria Casa Paulista/MCMV, são 

relevantes os aprendizados consolidados com a experiência da CDHU e com o Sistema 

Estadual de Habitação.  

Isto posto, em relação ao terceiro eixo de análise, propomos a seguinte reflexão: 

5. O legado histórico da política habitacional do Estado de São Paulo, sobretudo o legado 

consubstanciado na experiência da CDHU, teve um papel importante nos resultados 

do jogo federativo estabelecido por ter permitido que as burocracias estaduais 

acumulassem aprendizados anteriores que puderam ser usados para formatar os termos 

da parceria. O legado fica explícito quando se pensa que uma parte importante dos 

atores estaduais envolvidos nas negociações entre Casa Paulista e governo federal já 

tinha uma bagagem acumulada trabalhando na CDHU.  
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d) O processo de negociação e as interações entre os níveis federativos 

Considerando os objetivos propostos neste trabalho, o quarto eixo de análise é essencial na 

presente dissertação. Analisaremos aqui as características do processo de negociação que se 

estabeleceu entre as burocracias estaduais e federais para formatar e definir os termos da 

parceria Casa Paulista/MCMV.  

No que tange às relações intergovernamentais e à negociação federativa entre os agentes do 

nível estadual e os agentes do nível federal, as narrativas construídas nas entrevistas sugerem 

que, no caso da parceria Casa Paulista/MCMV, podem ser identificados três momentos 

diferentes de interação, sendo que cada momento se caracteriza pela predominância de canais 

de interação distintos.  

 

Figura 7: 3 momentos de interação e canais utilizados 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas. 

 

De forma geral, pode-se afirmar que de início os contatos entre as burocracias eram mais 

intensos, caracterizados por encontros presenciais entre os atores intergovernamentais e 

voltados a discutir a própria formatação da parceria e adesão do governo estadual ao 
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programa federal; na sequência, à medida que se passava para a fase da operacionalização 

efetiva da política pública, os contatos foram se tornando mais espaçados e menos pessoais, 

sendo que uma grande parte da comunicação foi canalizada em um sistema informatizado. 

Em relação ao período inicial, destaca-se uma rotina intensa de relacionamento em que os 

técnicos do estado e os técnicos do governo federal passavam horas juntos definindo o 

desenho da parceria e negociando a adesão do estado ao MCMV. De acordo com as 

narrativas, não se percebe uma hierarquia explícita entre os burocratas federais e estaduais. 

Ao contrário, a percepção dos agentes da Casa Paulista é que, ao terem o poder de 

complementar o subsídio federal e, com isso, viabilizar o MCMV, conseguiram se posicionar 

no mesmo patamar que os agentes federais: 

Sentava todo mundo junto. Era reunião toda semana com esse pessoal. No fim, a 

gente não tinha noção que tinha um governo federal que era do partido de oposição e 

um governo estadual. Parecia, do ponto de vista técnico, tudo uma coisa só; e do 

ponto de vista político, a gente só viu convergência também. Nessa área não havia 

antagonismos. Na verdade, todo mundo trabalhou por um objetivo comum. Esse 

alinhamento foi quase que perfeito, eu diria. Talvez, com toda a minha experiência, 

é onde eu vi que teve menor problema, muito embora fossem partidos distintos, os 

interesses eram tão comuns que acabaram todos trabalhando na mesma direção. Os 

técnicos se conheceram bem e a gente passou a trabalhar como se fosse um 

órgão só (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

Eu comecei a participar mais quando houve uma reunião com a Caixa para a gente 

definir como era essa operação. O regramento do convênio, que é você seguir a 

legislação do Minha Casa Minha Vida, do sistema financeiro, toda a legislação que 

eles tem para a modalidade de contratação das unidades habitacionais, demanda que 

vai ser atendida, a forma de desembolso, atender e olhar o que estava aprovado pelo 

nosso conselho, então como a gente selecionava demanda, como selecionada 

empreendimento, como que nós autorizávamos a Caixa a utilizar o nosso recurso, 

qual é o fluxo e a periodicidade de nós obtermos informação, qual é a maneira que 

essa informação vinha (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

A gente virou família porque tínhamos muito contato (ENTREVISTADO 8, nível 

federal). 

 

Para você estabelecer um convênio nesses termos, nós estávamos envolvendo 1 

bilhão e 600 milhões só do governo do estado e uma meta de quase 100 mil 

unidades, então é um convênio ousado. Levamos um tempo para construir isso 

juntos, para dar conformidade jurídica, para poder atender a todos requisitos legais, 

mas uma vez criados os convênios, a gente criou um grande banco de projetos. As 

empresas cadastraram na Caixa os projetos que elas tinham e a gente ia priorizando 

aqueles que estavam mais dentro do nosso objetivo que eram as grandes cidades, os 

grandes centros urbanos. Esse convênio foi assinado com o governador Alckmin, 

com a Presidente Dilma em janeiro de 2012. Fizeram um evento no Palácio 

(ENTREVISTADO 8, nível federal). 

 

A questão do aporte financeiro aparece como uma variável importante para permitir a 

negociação com o governo federal. Em poucas palavras, o que os burocratas estaduais 



118 
 

 

 

destacam é que, ao propor uma complementação de recursos estaduais, tiveram mais 

capacidade de barganhar, solicitando como contrapartida do aporte financeiro a melhoria das 

especificações da unidade habitacional. Vale destacar que entendemos que o aspecto 

financeiro foi mais importante neste caso específico, sobretudo pelo caráter da política 

habitacional de ser cara e depender de financiamentos. Pode ser que em outras políticas 

públicas outras capacidades que não as financeiras fossem mais relevantes para aumentar o 

poder de negociação. Como vimos, a literatura ressalta que a adesão a um programa federal 

pode se tornar uma oportunidade de barganha para o governo local. No caso escolhido, os 

burocratas estaduais enxergam que tiveram espaço – mesmo existindo um engessamento do 

MCMV – para propor alterações nas especificações das unidades habitacionais previstas no 

desenho do programa.  

A seguir, destacamos alguns trechos em que se problematizam as alterações feitas no desenho 

original do programa e, sobretudo, nas características e especificações das unidades 

habitacionais produzidas no âmbito da parceria:  

Quando a gente fez a parceria o estado fez algumas exigências porque o programa 

Minha Casa Minha Vida nasceu, a primeira versão dele, eram casinhas de 36m² com 

acabamento mínimo, por isso que era pouco recurso. Quando São Paulo falou “tá 

bom, nós queremos a parceria.”, nós falamos que a gente queria, além da 

parceria, até para justificar o complemento nosso, a gente queria melhorias no 

produto. Então a gente queria uma casa maior. A casa passou a ser de no mínimo 

43m², com piso, azulejo, laje, enfim, naquilo que era casa e naquele que era 

apartamento também. [...] Então, a parceria também acabou por trazer uma 

discussão sobre a melhoria do produto. Foi feito isso, a Caixa aceitou. Foi tudo 

muito bem recebido. Com os 20 mil reais que a gente dava de complemento foi 

possível fazer esse aumento do tamanho da unidade e na melhoria dos 

acabamentos (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

A regra do Minha Casa Minha Vida é a regra do Minha Casa Minha Vida. O que fez 

o estado? Olha, para que eu participe do Minha Casa Minha Vida agregando 

recurso, eu quero estabelecer algumas coisas. Entre elas: o tamanho da unidade 

habitacional [...] (ENTREVISTADO 3, nível estadual). 

O tamanho ficou como balizador, entendeu? A unidade habitacional era, no mínimo, 

o regramento do Minha Casa Minha Vida, no máximo, o regramento da Casa 

Paulista. Então, as unidades habitacionais têm que estar dentro desse padrão. Não 

quer dizer que nós só aportemos naqueles empreendimentos que fossem com 

metragem superior, entendeu? O conceito era o seguinte, não era dificultar para o 

mercado. Não era criar uma regra nova ou colocar uma roda nova para rodar. O 

negócio era viabilizar (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

Para justificar, perante o estado, não perante a federação, que a Casa Paulista ia 

entrar com recursos a fundo perdido, o produto deveria ser melhor. Então a 

justificativa foi isso. Eles tinham uma área por unidade de 36m² de área de varrição, 

seria área útil, e a gente estava exigindo 43m². Os acabamentos também eram um 

pouquinho diferente. O nosso era completo. Se o Minha Casa Minha Vida entrar 

com algum programa com os recursos do estado, essa unidade tem que ser 
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melhor, quer dizer, eu vou ter que ter uma unidade maior com maior qualidade 

e quantidade de acabamento; caso contrário fica só na casa deles. [...] Foi essa a 

discussão que a gente acertou. Chegamos a um denominador comum e isso dava o 

diferencial (ENTREVISTADO 4, nível estadual). 

Deste modo, em termos de alterações nas especificações das unidades habitacionais, 

destacam-se a mudança do tamanho, a melhoria da qualidade dos acabamentos (cerâmica no 

lugar de azulejo) e outras pequenas alterações. Embora não sejam tão grandes, o relevante é 

que o Estado de São Paulo conseguiu flexibilizar especificações que eram padrão para todo o 

Brasil. Contudo, cabe ponderar que, uma vez que a flexibilização servia para melhorar a 

unidade habitacional, torna-se mais fácil entender a aceitação da CEF. Assim, as 

especificações do governo federal permaneceram como um “mínimo” balizador.  

Outro ponto que entrou na pauta de discussões sobre alterações no desenho original do 

programa do MCMV foi a possibilidade de colocar elevadores nas unidades construídas em 

São Paulo. Em relação a esta questão, a narrativa abaixo ilustra um ponto destacado pela 

literatura de implementação: quando as regras não são explícitas ou são mais vagas na etapa 

da formulação, há um espaço maior para discricionariedade e alterações na fase da 

implementação: 

O Minha Casa Minha Vida não tinha uma regra clara, explícita, expressa sobre a 

questão dos elevadores. Mas não atrapalhou o fato de ter alguns empreendimentos 

com elevador. O que o Ministério não queria era generalizar esse negócio de 

elevador. [...] Então, o Ministério das Cidades procurou agir com parcimônia, aí. 

Liberou, por exemplo, aqui em São Paulo, Osasco e em algumas cidades, mas não 

liberou geral o elevador e eu acho que agiu certo aí. Não precisava, até porque não 

se tinha uma discussão muito boa também de que tipo de elevador fazer. [...] não 

estava previsto na norma, mas o Ministério excepcionalizava os casos meio 

particulares. Foi bem conduzido e isso não ocasionou um impacto muito grande 

(ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

Entretanto, é preciso contrabalançar esse otimismo estadual em relação às conquistas sobre as 

alterações nas especificações das unidades habitacionais, pois, como elucida a entrevista com 

o burocrata federal, o fato de o MCMV não ter reajuste fez com que o aporte de R$ 20.000 – 

que antes possibilitava essas melhorias nas especificações da unidade habitacional – tenha 

ficado, com o passar do tempo, como um “corretor de inflação” e muitas unidades da parceria 

tenham sido entregues com o padrão mínimo do governo federal: 

É, na verdade isso foi uma ideia inicial, eles queriam agregar um pouco mais de 

itens de qualidade, mas depois no decorrer você tem uma situação econômica “x"” e 

os valores contratados não têm reajuste. O Minha Casa Minha Vida ficou 76 mil o 

valor máximo por unidade aqui no Estado de São Paulo. Ficou vigente desde 2009, 
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que ele foi lançado, até meados de 2013 ou 14, não me lembro bem. Então a 

princípio o governo queria utilizar o aporte também para agregar um pouco 

mais de itens de qualidade, mais azulejo, mais piso, mas no decorrer no tempo o 

que ficou prevalecendo? Que fosse atendido as especificações mínimas do 

programa, aquelas do governo federal mesmo. Quando eles entraram com o 

aporte eles falaram “então vamos dar uma ampliada. Vamos acrescentar uns 2 m² a 

mais.” Então a princípio teve essa preocupação, mas depois a conta também não 

fecha. Então ficou um acordo que teve que passar as especificações mesmo 

(ENTREVISTADO 8, nível federal).  

 

Em 12 de janeiro de 2012, após alguns meses de discussões técnicas, jurídicas e financeiras, 

foi assinado o Termo de Cooperação e Parceria entre o governo estadual e o governo federal, 

consolidando a parceria Casa Paulista/MCMV e estabelecendo as normas para 

complementação dos recursos federais com recursos provenientes do Estado de São Paulo.  

A partir da assinatura do Termo, se inicia o segundo momento identificado de interações entre 

as burocracias. . Neste momento, o maior objeto de negociação se torna a escolha das 

localidades em que os empreendimentos serão construídos. Assim, entrando na 

implementação propriamente dita do MCMV no território paulista, dentro do âmbito da 

parceria, percebe-se que um dos recursos do governo estadual é a capacidade de influenciar a 

escolha do local dos empreendimentos, permitindo que se priorizem regiões de acordo com os 

interesses e objetivos locais. A possibilidade de negociações na segunda fase de interações 

mostra o raio de autonomia possuído pelo nível estadual na implementação da parceria.  

Nós tínhamos reuniões periódicas para [...] sinalizarmos, dentro daquilo que era a 

nossa prioridade de atendimento, quais os empreendimentos que nós íamos 

apoiar, então regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, como o caso de Jundiaí 

que você tem um déficit habitacional alto... essas questões. Em alguns casos, nós 

viabilizamos áreas públicas para que fossem contratados dentro do Minha Casa 

Minha Vida dentro de alguns municípios do interior, exatamente para ter um 

atendimento habitacional mais rápido (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

 

Então, tem um município que tem um déficit, já tem um déficit, e nós vamos fazer 

uma desapropriação para fazer o Rodoanel, vou aumentar o déficit. Então a gente sai 

negociando que é preciso fazer um empreendimento que coloque essas pessoas, aí é 

o relacionamento entre o estado e a federação. A Caixa recebe ordem do Ministério 

das Cidades “Olha, eu fiz uma negociação com o Estado de São Paulo, queria 

aportar”. A ferramenta do Ministério é a Caixa (ENTREVISTADO 5, nível 

estadual). 

 

[...] cada ente tem seu controle, mas ambos os entes tínhamos um acompanhamento 

semanal, a princípio, porque o volume de contratações era muito grande. Depois a 

gente passou a fazer quinzenal. Então a gente começava falando de tudo que estava 

contratado, que andamento que tinha, se tinha algum problema ou não e depois a 

gente começava a falar “olha, nós estamos com essa planilha com tais propostas”. A 

escolha de cada empreendimento que seria executado era uma participação igual. 
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Então o governo do estado tinha a liberdade de falar “esse eu quero, esse eu não 

quero”, a Caixa também. Então nunca teve um conflito nessa questão porque tanto a 

Caixa, como o governo do estado, tínhamos o interesse de dar o foco do programa 

nas regiões metropolitanas que são as mais carentes de novas moradias 

(ENTREVISTA 8, nível federal). 

 

Neste momento de interação, percebe-se uma diminuição dos contatos cara a cara e uma 

substituição das relações pessoais por relações canalizadas em um sistema informatizado 

desenvolvido pelo Estado de São Paulo. A criação do sistema pode indicar uma tentativa, das 

burocracias estaduais, de institucionalizar a parceria, bem como de aumentar a transparência 

da relação entre os governos. Ademais, o desenvolvimento do sistema como canal entre os 

níveis federativos merece destaque, principalmente ao se pensar que o desenvolvimento e a 

sua institucionalização foram provenientes do próprio nível subnacional. 

Então a gente montou o que a gente chamou de sistema administrativo da Casa 

Paulista, que é onde são registrados os empreendimentos e que, é aquela história, o 

estado ia falar “olha, eu tenho um montante aqui separado para habitação”. Propõem 

algum empreendimento, eu faço análise e se eu concordar eu vou lá e firmamos 

acordo. Então a gente automatizou isso. Dessa parte de administração a gente fez um 

módulo financeiro que atenderia os bancos. Então os bancos entravam lá, colocavam 

uma demanda, um empreendimento e a gente, a equipe da Casa Paulista fazia toda a 

análise e corria lá e dava um ok no sistema. Quando dava o ok, aí ocorria todo 

aquele processo, emissão do aporte, todas aquelas coisas. Conforme ia andando as 

coisas, a gente recebia qual que era o rol de pessoas que estariam se inscrevendo 

(ENTREVISTADO 5, nível estadual). 

 

A Caixa, ela pode propor via sistema um negócio, um empreendimento. Mas 

também pode o estado ter interesse no empreendimento, ele ir lá e propor para a 

Caixa “Caixa, eu vou querer ver se a gente consegue negociar alguma coisa lá no 

Pinheirinho.”, vamos dizer assim. Seria assim, teria uma negociação, mas tudo 

começa através, depois de decidir tudo, tanto o Banco do Brasil, como a Caixa, 

começa como? Eles entram no nosso sistema. “Ah, fechou?”, “fechou”, “ah, entra lá 

e manda para mim”. Eles entram no nosso sistema, criam a demanda. Cai a demanda 

numa lista de pendência. Ela entrou no sistema, tem uma telinha lá piscando que é a 

solicitação. Ela vai, analisa, mostra para a chefia, e eles vão negociar com o 

secretário de habitação. Eles fazem uma reunião de pauta e olha, aprova esse, aprova 

esse, “mas eu tenho interesse que entre esse.” Negocia com eles lá. Aí fez isso, os 

que estão no sistema, a gente pede eles voltem com as demais informações e já 

sugerem o aporte. Conforme eles vão executando, vai sendo repassado direto para 

mim “Olha, aqui tem um aporte de 2 milhões de reais, sendo que 50% agora, depois 

20, 20 e 10. [...] Também, tudo isso é controlado via sistema (ENTREVISTADO 5, 

nível estadual). 

 

O sistema informatizado permitiu canalizar as relações entre o estado e o governo federal. 

Com efeito, todos os empreendimentos entravam no sistema para receber o aporte e, por outro 

lado, a CEF enviava, via sistema, relatórios de acompanhamento. Além disso, em termos de 
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informação, uma das vantagens era a possibilidade de unificar dados estaduais e federais. 

Nessa linha, uma das preocupações das burocracias do estado era conseguir cruzar os dados 

para que existisse um controle maior sobre os beneficiários: 

Então essa foi a primeira coisa, “vamos trabalhar com a Casa Paulista no Minha 

Casa Minha Vida? Vamos! A primeira coisa que eu quero é ter acesso a quem já tem 

Minha Casa Minha Vida federal”. Aí eles [A CEF] começaram a me dar acesso, me 

transmitindo que eles não tinham priorização nenhuma para nos atender, eles tinham 

muita coisa para fazer. [...] Eles mandavam 1 milhão e 800 mil registros. Eu criei um 

banco, banco de beneficiados e lá eu jogava os que tinham Casa Paulista também. 

Então, quando a gente ia fazer o negócio, a gente sabia mais ou menos, “olha, eu 

tenho parâmetros se esse cara já foi atendido ou não”. Então, esse foi o primeiro 

relacionamento que a gente fez com a Caixa (ENTREVISTADO 5, nível estadual). 

Eu, na área de informática, eu tinha um pouco de dificuldade com eles, mas é 

dificuldade como eu tenho aqui. A área de gestão tem cinco áreas, eu vou falar, o 

meu recurso de desenvolvimento não é infinito, como a necessidade deles, o meu é 

finito. Então eu tenho que atender um ou outro. Eu tenho que fazer priorização. 

Então, quando eu chegava lá, de fora, na Caixa, a Caixa, internamente, já tem 

uma lista de necessidades e priorização que eu não entrava. Então eu falava para 

o cara, “vamos fazer um WebService para eu conseguir levantar informação 

automática”. Aí ele falava, “se for depender da priorização, daqui uns três anos a 

gente começa a conversar” (ENTREVISTADO 5, nível estadual). 

 

Na fala anterior fica evidente que, no que tange ao relacionamento das áreas de TI, não houve 

uma recepção especial do governo federal em relação ao Estado de São Paulo. Ao contrário, o 

entrevistado destacou que a área de TI da CEF tinha uma série de prioridades e que a Casa 

Paulista não estava necessariamente entre elas. Entretanto, o entrevistado comenta que essa 

dificuldade também era encontrada no seu nível de governo e que, ao final, conseguiu os 

dados que precisava.  

Desta forma, percebe-se que, no segundo momento identificado, as interações entre as 

burocracias deixam de ser predominantemente pautadas por reuniões presenciais, para serem 

canalizadas em um sistema informatizado. Mesmo mudando o canal predominante, ainda há 

espaço para negociações e barganhas em relação a qual será o empreendimento priorizado na 

construção: 

Um trabalho fundamental que eles [burocratas do estado] fizeram foi descobrir onde 

estavam esses terrenos nessas regiões onde o terreno é caro, tudo na região 

metropolitana aqui de São Paulo e negociar para ver se tinha interesse de 

construtoras de produzir esses loteamentos. Para a construtora é interessante porque 

fechava o pacotão, “ah, se eu vou fazer 500 então tudo bem, fica interessante.” A 

intermediação deles foi muito importante. Eles criaram todo um processo e 

procedimento para fazer isso que foi um trabalho paralelo porque isso era trabalho 

da Caixa, na verdade. Mas eles faziam um trabalho paralelo e depois a Caixa 

validava tudo, por isso foi tudo tão rápido e conseguiram executar tanto. Eles 

fizeram um fluxo de processo tão bom e com um sistema também. Foi tudo 
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tecnicamente muito bem feito e aí então se tinha o terreno, já colocavam no radar 

esse terreno, colocavam no sistema, iam fazer vistoria, tiravam as fotos, já 

preparavam tudo, já viam as construtoras interessadas, começavam a negociação, 

sentavam com a Caixa também para a rodada de negociação e já emitiam o aporte 

inicial para a construtora para começar o processo andar, quase que selavam 

compromisso e aí iam acompanhando esse processo (ENTREVISTADO 6, nível 

estadual). 

 

Por fim, após a escolha do empreendimento, entra-se na terceira etapa de interações 

identificada entre os burocratas do governo federal e os burocratas do governo estadual: a 

operacionalização do programa, com a efetiva construção das unidades habitacionais. Em 

relação a esta fase, as narrativas destacam que quase todo o relacionamento entre os atores 

passou a ser canalizado diretamente no sistema – o aceite do empreendimento, o aporte, a 

liberação dos recursos e o monitoramento: 

É mais pelo sistema. Quando precisa a gente até vai até lá e conversa, mas a maior 

parte é pelo sistema porque eles fazem o pedido para nós, via sistema, então, “olha, 

precisa do empreendimento tal”, pelo sistema. Isso depois que já foi negociado. Eles 

entram lá e colocam para a gente todos os dados do empreendimento, endereço, 

valor, tamanho dos apartamentos, a quantidade de apartamentos que vai ser no 

empreendimento, eles colocam tudo no sistema. A hora que a gente dá o aporte, a 

gente atualiza, faz uma travinha que a Caixa não pode mexer mais. Tem a Caixa e o 

Banco do Brasil, tá? A gente trabalha com os dois. A gente fala mais a Caixa porque 

a Caixa é o número maior de empreendimento que a gente tem. Então a gente faz a 

travinha no sistema e eles não mexem mais, só a gente mexe. Qualquer alteração que 

possa ocorrer, no final das contas teve uma redução de “x” unidades ou uma redução 

de valor, eles pedem tudo para a gente e a gente faz a alteração por aqui 

(ENTREVISTADO 7, nível estadual). 

 [Os contatos federativos] continuaram, porque aí havia as questões das operações, 

né? A gente fez os programas, desenhou, depois as operações começaram a 

acontecer. Como é que aconteciam, na verdade? A gente procurou desburocratizar 

ao máximo. A gente fez um convênio, de nós do estado colocávamos o dinheiro lá 

na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Quem contratava a operação era 

a Caixa Federal. Eles que analisavam o empreendimento. A gente só fazia uma 

avaliação em função das necessidades e os interesses do estado de atender o déficit, 

de atender situações mais graves, né? Mas toda operação era feita pela Caixa. E 

como ela fazia esse pedido? Também foi uma coisa que a gente investiu bastante, 

em tecnologia de informação. Nós criamos um sistema onde a Caixa entrava no 

nosso sistema e colocava lá o empreendimento, falava, “oh, temos aqui esse 

empreendimento” e as características e tal (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

 

Ainda no que se refere ao terceiro momento, destaca-se o papel de acompanhamento e 

monitoramento da operacionalização das unidades habitacionais realizado pela Casa Paulista. 

Assim, a CEF devia passar relatórios mensais com as informações sobre a construção dos 

empreendimentos:  
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A gente tinha todo um controle contratado dentro da parceria e a Caixa criou 

também um sistema próprio para gestão disso. Acompanhar o andamento do 

cronograma físico e financeiro das obras porque as medições são feitas mensalmente 

e o pagamento para a construtora sempre via uma parte do FAR e uma parte do 

aporte de recurso e ia debitando proporcionalmente ao longo da obra, isso induziu a 

criação de um sistema operacional para poder acompanhar. A Casa Paulista também 

tinha um sistema dela. Ela tinha um controle de todos os empreendimentos que ela 

participava, quanto por unidade e a gente alimentava as informações mensalmente. 

A gente passava para eles os laudos de engenharia para saber qual o percentual de 

obras executadas aquele mês. A gente passava o extrato para saber quanto tinha sido 

debitado do convênio, correspondente aos empreendimentos contratados 

(ENTREVISTADO 8, nível federal). 

 

Tendo em vista as três fases de interação identificadas, percebe-se que as negociações e 

barganhas entre as burocracias permearam todo o processo da parceria, desde o momento de 

formatação da parceria até a operacionalização com a escolha dos empreendimentos que 

seriam financiados. Assim, embora as alterações no desenho original do programa e os 

detalhes técnicos e financeiros da parceria foram construídos para a elaboração do Termo de 

Cooperação assinado com o governo federal, após a assinatura do Termo, as negociações 

permaneceram, mostrando um aspecto de autonomia importante do governo estadual na 

implementação do PMCMV.  

Em suma, a partir da análise das narrativas, pode-se perceber que o momento inicial de 

negociação foi bastante importante. Como já apontado por Arretche (2000), um recurso 

importante de negociação dos entes subnacionais é a escolha de aderir ou não aos programas 

federais, o que diz respeito justamente a essa primeira fase. No entanto, a capacidade de 

barganha e negociação das burocracias estaduais não se esgotou neste momento inicial, 

explicitando a importância das negociações no cotidiano da implementação.  

Além da natureza das negociações, outra diferença entre os momentos identificados é o canal 

utilizado para as interações entre os níveis federativos. Nesta linha, no primeiro momento, 

destacam-se reuniões e contatos presenciais, enquanto que no segundo e no terceiro momento, 

os contatos cara a cara vão dando espaço cada vez mais à utilização da tecnologia. Assim, ao 

avançar no tempo e na operacionalização, cada vez menos reuniões são realizadas e mais 

questões são resolvidas pelo sistema informatizado desenvolvido pelo estado. A existência do 

sistema informatizado representou uma formalização das relações entre as burocracias, mas 

sem perder o caráter negociado. 
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As reuniões deram uma rareada. São questões muito pontuais. A gestão, hoje, está 

sendo muito mais feito pelo sistema porque é muito mais acompanhar o canteiro de 

obra, os empreendimentos que estão em execução, do que na realidade surgirem 

novas contratações (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

Para isso, foi desenhado um sistema para gerenciarmos, então isso permitiu que você 

tivesse uma equipe pequena para colocar essas 100 mil unidades em operação. Não 

precisava sair fazer vistoria. O recurso, quando nós estabelecemos, você tinha metas 

anuais de recurso financeiro, transformado em unidades habitacionais. Esse recurso 

era repassado à instituição financeira, dentro do que estava estabelecido em cada 

convênio e cada vez que os bancos nos apresentavam um empreendimento, nós 

autorizávamos a utilização daquele recurso. Dalí para frente, a gente acompanhava, 

acompanha até hoje, a evolução desse empreendimento. Desde o momento de sua 

contratação até a entrega da unidade habitacional para o beneficiário final. Isto com 

um ganho muito grande que é a operação não está aqui dentro. Então essa foi o 

grande sucesso disso (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

 

Em suma, em relação a esta dimensão de análise das narrativas, se propõem duas reflexões: 

6. O caso da parceria Casa Paulista/MCMV permitiu detalhar melhor o processo de 

negociação existente entre as burocracias na implementação de um programa federal 

executado localmente. O caso sugere que uma parte das negociações federativas 

corresponde a decisão de aderir ou não ao programa federal . Neste momento, aderir 

ao MCMV complementando os recursos federais se torna um recurso de negociação 

importante nas mãos dos governos subnacionais. Contudo, após a adesão, os contatos 

entre burocracias estaduais e federais continuam presentes, embora as reuniões deixem 

de ser o principal canal de relacionamento. No caso do MCMV no Estado de São 

Paulo, na fase da operacionalização, os contatos se canalizaram por meio de um 

sistema informatizado, elaborado pelo próprio estado.  

 

7. Para além da fase da adesão ao programa federal, o caso ilustra o raio de autonomia na 

implementação do MCMV em que um papel essencial da política pública é decidido 

pelo nível subnacional: a localidade dos empreendimentos. Isto dota o governo 

estadual de um papel importante na redução do déficit habitacional, dando-lhe a 

capacidade de incidir diretamente sobre a escolha das localidades. 

 

e) O poder de implementação como um recurso dos governos subnacionais 
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Um dos pontos que destacamos como auge da convergência entre as literaturas de 

implementação e de relações intergovernamentais é a compreensão, no âmbito das 

negociações federativas, do poder de implementação dos governos subnacionais como um dos 

recursos de barganha mais poderosos que possuem para negociar com o governo federal. No 

caso do Minha Casa Minha Vida é consensual que o programa era de difícil implementação 

no Estado de São Paulo, sobretudo nas áreas metropolitanas, onde o valor do terreno é mais 

caro. No entanto, uma vez que o déficit habitacional na região metropolitana de São Paulo era 

considerável, tornava-se essencial que o programa pudesse ser alavancado em território 

paulista.  

Nas narrativas, a questão do MCMV ter tido problemas para a sua concretização em São 

Paulo aparece sempre como um fator a ser considerado para a construção da parceria. A 

possibilidade de aportar recursos próprios em um programa cujos recursos federais não 

estavam sendo suficientes para permitir que o programa se viabilizasse na região dotou o 

Estado de São Paulo da capacidade de negociar, de igual para igual, com o governo federal. O 

poder de implementação aparece, desta forma, como um aspecto essencial do MCMV: 

Se não fosse a participação do estado, o Minha Casa Minha Vida, em São 

Paulo, ele não teria a mesma cara. Isso não quer dizer que ele não exista. Mas ele 

não teria a mesma expressão, o mesmo volume, o mesmo direcionamento para 

resolver problemas que são emergenciais (ENTREVISTADO 3, nível estadual).  

A proposta do governo de São Paulo com o governo federal, foi muito bem recebida, 

porque o governo federal tinha lançado o programa Minha Casa Minha Vida e não 

tinha conseguido, especialmente na região metropolitana de São Paulo, fazer nada 

para a população de baixa renda. [O governo federal] fez alguma coisa para renda 

média, com financiamento do fundo de garantia, mas o Minha Casa Minha Vida, tal 

como ele era naquele momento, o governo federal tinha dificuldades. Então 

quando a gente propôs a parceria eles receberam muito bem (ENTREVISTADO 

1, nível estadual).  

Foram concebidos vários desenhos, dentre eles, esse de atrelar ao Minha Casa 

Minha Vida. São empreendimentos que, por alguma razão, eles não se viabilizariam 

no faixa 1: ou por uma questão de custo do terreno ou por uma questão de 

infraestrutura para desenvolver o projeto ou pelo próprio custo de construção. Então 

era você fazer um complemento de recurso e você viabilizar a unidade 

habitacional para aquele público específico, que na época era até R$ 1.600 de 

renda, que é o público do faixa 1 (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

 

Então era você viabilizar, trazer empreendimentos que sozinhos não 

alcançariam o limitador do programa, que é o limitador financeiro. Então era 

você possibilitar mais unidades habitacionais além daquelas já naturalmente 

produzidas. No caso de São Paulo, impactava muito o custo da área, o preço do 

terreno. Em especial em um momento em que o setor financeiro de habitação estava 

muito aquecido. Você tinha muito dinheiro no mercado, naturalmente os preços dos 

terrenos subiam a preços estratosféricos, às vezes, inviabilizando de você destinar 

para uma... Principalmente nas regiões metropolitanas, onde o déficit era muito alto 

(ENTREVISTADO 2, nível estadual). 
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Quando foi questionada a postura do governo federal nas negociações iniciais, o poder de 

implementação ficou evidente como um recurso subnacional para negociar: 

[A postura do governo federal] era aberta porque nós queríamos entrar e eles 

estavam pressionados porque eles não estavam viabilizando empreendimentos na 

região metropolitana e isso era ruim para eles, como meta. Eles queriam e uma 

forma de fazer isso era com esse ingresso de recursos nossos, mesmo aumentando a 

área, mas aí ele conseguia fechar a conta (ENTREVISTADO 4, nível estadual). 

 

A gente conseguiu incrementar muito o número de moradias no estado com essa 

parceria. Se dependesse só do governo federal, não teríamos tido tantos 

empreendimentos contratados e esse aporte do governo, que era até 20 mil por 

unidade, ele foi bem aproveitado. Nossos focos eram as regiões metropolitanas, 

principalmente a capital (ENTREVISTADO 8, nível federal). 

 

Em suma, o caso empírico ajuda a confirmar um dos pontos levantados na análise teórica e 

ilumina a importância da implementação como um recurso de barganha nas mãos dos 

governos subnacionais. Assim, a partir desta dimensão, propomos a seguinte reflexão: 

 

8. O caso empírico analisado ajuda a confirmar um aspecto levantado pelas teorias de 

relações intergovernamentais e os estudos de implementação que enfatizam o poder de 

implementação como um recurso que os governos subnacionais possuem para 

negociar com o governo federal. Ou seja, uma vez que é do interesse do governo 

federal que seus programas possam ser efetivamente implementados no âmbito 

subnacional, os estados e municípios podem se valer desta dependência do governo 

federal como instrumento de negociação. Nesta linha, quanto mais relevante for o ente 

subnacional para o sucesso daquele programa, maior será o seu poder de 

implementação e, consequentemente, de negociação. Isto fica claro no caso estudado, 

pois o Estado de São Paulo era essencial para o sucesso do MCMV, uma vez que 

contemplava uma grande parte do déficit habitacional do país e do polo econômico das 

construtoras envolvidas. 

 

f) Resistência intragovernamental 

Uma das vantagens de se valer de metodologias qualitativas é a possibilidade de surgirem, no 

campo empírico, novos fatores importantes do processo estudado. Assim sendo, ainda que 

não estivessem no roteiro de pesquisa, as resistências intragovernamentais apareceram como 
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uma dimensão importante da parceria Casa Paulista/MCMV. Ilustrativamente, um dos 

entrevistados explicita que as resistências encontradas foram muito maiores dentro do próprio 

nível estadual do que com os burocratas federais: “A gente teve que ter um debate muito forte 

internamente. A gente tinha vencido a burocracia federal e não tinha vencido a nossa 

burocracia” (ENTREVISTADO 1, nível estadual).  

Neste eixo analítico, a partir das entrevistas, foi possível identificar três fontes de resistências 

internas no nível estadual: a) agentes públicos que se opunham à adesão do programa; b) 

CDHU; e c) órgãos de controle.  

Em relação à primeira fonte, um dos entrevistados lembrou que, à época da formatação da 

parceria, alguns membros do governo estadual diziam que aportar recursos estaduais em um 

programa federal “seria colocar a azeitona na empada do outro ente federativo” 

(ENTREVISTADO 6, nível estadual). Assim, a resistência e a construção de confiança 

interna nos primeiros momentos foi uma dimensão destacada: 

Foi difícil construir confiança no início, intragoverno. Os atores que queriam levar o 

processo em diante enfrentavam desconfiança dos seus pares porque todo mundo 

dizia que “os outros”, que não eram desse grupo, era colocar azeitona na empada no 

programa do governo federal, que eles iam levar todo o crédito e o governo estadual 

não (ENTREVISTADO 6, nível estadual). 

 

Contudo, passados quatro anos de parceria, não há, nas narrativas coletadas, nenhum tipo de 

ressentimento sobre o não recebimento de créditos políticos suficientes, contrariando as 

percepções iniciais deste grupo de agentes públicos. Off the records, foram citados alguns 

casos de obras cujas placas levavam somente o símbolo do governo federal e não o do Estado 

de São Paulo. No entanto, os casos são lembrados com humor e o saldo do crédito político é 

consensualmente positivo para todos os atores estaduais.  

Ainda internamente à administração estadual, destaca-se a segunda fonte de resistência, 

oriunda dos servidores da CDHU. Com efeito, a companhia possuía um papel essencial na 

execução da política habitacional no Estado de São Paulo e teve que entender como o seu 

papel seria compartilhado ou dividido com a Casa Paulista:  

Gerou [conflito], gerou porque as forças coorporativas da companhia, por um 

momento, achavam que eles podiam ser extintos. Houve gente que ajudou bastante, 

entendeu o processo, entendeu que a Casa Paulista veio para complementar porque, 

nos municípios pequenos, como eu estava te falando, se não tivesse a CDHU, não 

tinha moradia. O programa Minha Casa Minha Vida não alcançava. Então, a CDHU 
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tinha esse papel fundamental nos municípios que não eram alcançados pela parceria 

porque a parceria foi até municípios acima de 50 mil habitantes, abaixo disso só 

tinha CDHU para fazer. Mas, mesmo assim, uns grupos da CDHU entendiam que a 

Casa Paulista representava uma ameaça para o sistema deles (ENTREVISTADO 1, 

nível estadual). 

Então esse órgão que a gente chama de Casa Paulista, ele foi criado em setembro de 

2011 pelo governador Alckmin e patrocinado pelo então secretário Silvio Torres que 

é quem bancou politicamente a proposta de criar a agência porque havia certo 

ceticismo e certo olhar meio crítico da CDHU, da companhia, que tinha que dividir 

um pouco os orçamentos, embora isso não tenha acontecido. O que aconteceu foi até 

uma elevação do orçamento para a habitação (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

Quer dizer, 100 mil contra 500 mil. 100 mil em dois anos contra 500 mil em 45 

anos, mais de 45 anos. Então isso gerou muito ciumeira (ENTREVISTADO 6, nível 

estadual). 

 

Além dessas desconfianças, mais de um entrevistado citou uma terceira fonte de resistências 

intragovernamentais proveniente dos órgãos de controle – como o Tribunal de Contas do 

Estado – e da necessidade de se readequar ao novo modelo de provisão habitacional: 

[...] a Caixa mandava uns relatórios de andamento de obras que era uma coisa que o 

Tribunal de Contas do estado sempre cobrou da gente, da gente ter os dados de 

andamento de obra, os relatórios. No começo eles ficaram sem muito entender como 

era essa relação também. Eles achavam que a gente deveria fiscalizar as obras. Mas 

as obras não eram nossas. A gente tinha aderido a um programa e toda a 

responsabilidade técnica, física era da Caixa Econômica Federal. Então, mesmo nos 

casos que deu problema, isso acabou diminuindo problemas danosos porque quem 

respondia aos problemas era a Caixa Econômica, a gente participou com recurso. 

Isso soou um pouco estranho porque sempre foi a CDHU quem fez os 

empreendimentos, fazia toda a parte do processo. Então nós ficamos em uma 

posição mais de fomento mesmo. Foi, “tá aqui o dinheiro. Esse projeto nos interessa. 

Vamos tocar. Agora, se der problema, você que responde.” A gente sempre cobrava 

isso da Caixa e o número de problemas foi muito pequeno, do que a gente sabe até 

hoje, né? (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

[...] foi um processo de – eu vou utilizar convencimento – mas nesse sentido de 

todos os entes se sentirem tranquilos e confortáveis com as operações. O Tribunal de 

Contas teve que aprender a entender a nossa operação, para aí, então, fazer a análise 

das contas, de uma maneira distinta daquela que ele estava acostumado a fazer, 

porque tinha documentos que em obras que foram mendigalizada pelo estado, ele 

exigia que agora, então, nós não pertencíamos ao estado. Então foi um processo de 

aprendizado para todos aqueles que, direta ou indiretamente, participam ou 

participaram (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

 

Por fim, também houve resistência jurídica a aceitar o formato do Termo de Compromisso e 

Parceria: 

Aí juntava essa minuta que ia para procuradoria jurídica analisar, que a primeira vez 

que apareceu lá, deu um pau no programa, quase que não sai (ENTREVISTADO 1, 

nível estadual). 
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Como se percebe nas narrativas dos entrevistados estaduais, parece que o contato com o 

governo federal foi mais fácil do que a superação das próprias burocracias estaduais, sendo 

necessária, também, uma série de negociações intragovernamentais para convencimento e 

construção de confiança.  

Em suma, em relação a este eixo de análise, propomos uma reflexão: 

9. Embora o enfoque da pesquisa fosse compreender a relação entre as burocracias de 

nível federativo diferente, é essencial lembrar que há outros atores envolvidos no 

processo, com motivações, preferências e percepções que não podem ser 

negligenciados na análise. Assim, mesmo sem ser estimulada por alguma pergunta 

específica, a maioria dos entrevistados refletiu sobre as resistências 

intragovernamentais encontradas na idealização e operacionalização da parceria. Em 

alguns momentos as resistências internas chegaram inclusive a colocar em risco a 

materialização da parceria.  

 

g) Adesão a um programa federal como oportunidade de alcançar objetivos locais.  

A partir das narrativas construídas pelos entrevistados é possível concluir que, 

consensualmente, os burocratas estaduais enxergaram a parceria e a adesão a um programa 

federal como um meio apropriado para atender aos interesses locais: 

[Aderir a um programa federal] é um ótimo caminho, especialmente na habitação. 

Qual a dificuldade da habitação? Financiamento, sempre. Então a dificuldade na 

habitação é muito o seu financiamento e eu acho que o governo federal precisa 

mesmo entrar com aportes importantes de recursos para ajudar a diminuir o déficit 

habitacional que a gente tem, que é grande, e o governo do estado também 

(ENTREVISTADO 6, nível estadual). 

Para eu fazer uma unidade na CDHU, que é o braço só pelo estado, a gente está 

produzindo, hoje, a unidade em torno de 100, 120 mil reais. Qual é o foco? É eu 

fazer casa ou diminuir o déficit? É diminuir o déficit. Na Casa Paulista eu dou 30 ou 

eu dou 20, quer dizer, entrou mais recursos? Entrou, mas não é do estado. O banco 

da CDHU é do estado. Então é um programa interessante para o estado também, 

essa associação porque embora esses recursos, quando eu faço pela CDHU, eles 

retornam, mas como eu tenho subsídio, a CDHU também, porque senão você não 

viabiliza para a população de baixa renda, o que volta é muito menos do que eu 

investi. Teoricamente, a CDHU dá prejuízo todo ano, mas é a função social dela, 

tudo bem. Então, para o estado, ao invés de colocar – sei lá, vamos por a fundo 

perdido para quem ganha 1 salário nas unidades deve estar em torno de 60 mil, na 

Casa Paulista eu ponho só 30. Um fato bem mecanicista, mas para quem faz as 

continhas, é isso (ENTREVISTADO 4, nível estadual). 
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É isso que a Casa Paulista conseguiu ajudar com que o Minha Casa Minha Vida 

alavancasse muito aqui em São Paulo. Eu não sei se te deram esses números lá, mas 

eu fiz um levantamento que o subsídio da Casa Paulista conseguiu alavancar, no 

Estado de São Paulo, 115 mil novas moradias. Conseguiu alavancar isso. Isso é o 

que a CDHU construiu nos 30 anos de existência dela. Por quê? Porque é muito 

mais caro, a forma, existe uma estrutura grande. Então, a Casa Paulista teve uma 

sacada assim, sem criar uma megaestrutura. A gente entrou, tem um banco por trás, 

que é a Caixa, que controlará os construtores e o impedimento que a Caixa financia 

é garantido. Se aquele construtor não continuar, ele arranca aquele e põe outro, mas 

a construção vai ser entregue. Então essa garantia também para o Estado de São 

Paulo era muito importante (ENTREVISTADO 5, nível estadual). 

 

Nas entrevistas, o que se percebe ao se fazer essa pergunta é que os entrevistados destacam a 

vantagem de aproveitar uma fonte de recursos federal e fazer somente um complemento. Isso 

porque, mesmo colocando uma pequena parte do valor da unidade habitacional, foi essa 

diferença que alavancou o programa e o governo do Estado de São Paulo esteve presente nas 

entregas das residências, recebendo o mesmo “prêmio político” que o governo federal:  

Eu entendo que a parceria foi muito boa porque são empreendimentos com duas mil 

unidades habitacionais, a gente entra com uma parcela do valor, mas a maior parte é 

do Minha Casa Minha Vida. Na hora da entrega, a gente está lá entregando as 2 

mil unidades juntos. A gente coloca que a nossa participação é de tanto, mas, 

enfim, o número é inexpressível né? (ENTREVISTADO 7, nível estadual). 

Qual era o mérito desse negócio? Se uma casa custa 100 e o estado tem que fazer 

sozinho, eu gasto 100. Agora, se uma casa custa 100 e eu consigo 70 do governo 

federal e 30 do estado, o estado consegue fazer mais casa com o mesmo 100. Faz 

três vezes mais, pelo menos. Era esse o negócio que a gente queria fazer. Aproveitar 

uma fonte de recurso que o governo federal tinha para a gente fazer mais moradia, 

com um detalhe superimportante: sem gerar nenhuma dívida para o estado porque 

normalmente, quando o estado precisa fazer suas coisas, fazer metrô, fazer isso, 

fazer aquilo, toma empréstimo do governo federal. Dívida para o estado. No caso da 

parceria, zero dívida para o estado e uma alavancagem de investimento incrível. Se 

fosse a CDHU a fazer as 100 mil unidades que nós fizemos, ela ia precisar de 15 

bilhões, o estado pôs 2 bilhões e fez as mesmas 100 mil porque se ela tivesse que 

pagar a conta inteira, não ia ter recurso, ou seja, não aconteceria esse investimento. 

Eu acho que o importante da parceria foi viabilizar a acontecer esse investimento no 

estado (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

 

[...] é um aumento muito grande de eficácia que a parceria proporcionou. Eu acho 

que ocorreu por dois fatores: a presença do governo federal – cada 1 real de Casa 

Paulista significou 4,5 do governo federal. Então Casa Paulista puxou os recursos do 

Minha Casa Minha Vida para São Paulo. Até porque a execução do Minha Casa 

Minha Vida, em São Paulo, não era muito boa antes e ela mudou completamente de 

figura. Ela era boa, mas não tanto quanto ela deveria ser e principalmente em termos 

de faixa 1 que é a mais difícil e a mais difícil em São Paulo porque, em geral, os 

terrenos em São Paulo são caros, ainda mais pensando no estado como um todo 

(ENTREVISTADO 6, nível estadual). 

 

Eu acho que foi mesmo uma revolução de falar, “não, vamos fazer em grande 

escala.” Acho que por conta da parceria, porque sem o governo federal, a Casa 

Paulista não seria nada, mas a Casa Paulista deu uma superacelerada na ação do 

governo federal no estado de São Paulo, sem a menor dúvida, é porque o modelo 
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permite isso e porque foi possível construir uma parceria apesar de todas as 

diferenças (ENTREVISTADO 6, nível estadual). 

 

 

Além do fato de cada unidade habitacional custar mais barato para o cofre estadual, outro 

ponto destacado pelos entrevistados é que a adesão a um programa federal, em que a Caixa 

faria a operacionalização dos empreendimentos, permitiu que a estrutura do estado ficasse 

mais enxuta e, consequentemente, mais barata. De fato, o nível estadual não realizava uma 

série de atividades que já eram realizadas pelo governo federal na figura dos agentes 

financeiros: 

Nós não analisávamos projeto. A Caixa e o Banco do Brasil têm uma estrutura de 

engenheiros para analisar, fiscalizar, olhar a legalização dos terrenos, saber se aquela 

área que está sendo proposta é viável para habitação, se está contaminada, se não 

está. Então, por que o estado teria que olhar isso se uma instituição, que já são os 

agentes financeiros e operadores do programa, já o faz? Para que eu tinha que 

revalidar isso? Se o empreendimento apresentado é condizente com a regra do 

Minha Casa Minha Vida e não fere o que está estabelecido na especificação técnica 

da Casa Paulista, eu apoio. Eu tenho déficit habitacional aí? Tenho. Então eu apoio 

(ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

Rodou muito mais rápido. O atendimento foi muito mais rápido. Então foi um ganho 

de eficiência em todos os setores. Você não tinha um retrabalho, aquilo que o 

governo federal fazia, o governo do estado não fazia. O papel da Caixa não era 

replicado aqui dentro (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

 

Quando você deixa na instituição financeira a operação você desonera o estado de 

ter uma estrutura, aí eu estou falando de capital humana, inchada para: fiscalizar, 

para controlar, para fazer vistoria, para aprovar projeto, para fazer o processo de 

desapropriação. Isso não quer dizer que nós não acompanhássemos o andamento de 

cada uma dessas obras, que estivessem contratadas no âmbito da parceria. Tanto é 

que nós acompanhamos a evolução delas, as suas rendições mensais, os problemas 

que, por ventura, ocorressem (ENTREVISTADO 2, nível estadual). 

 

Portanto, aderir ao programa federal facilitou as atividades do estado e permitiu que a 

estrutura da Casa Paulista fosse pequena quando comparada à da CDHU:  

A gente já tinha esse aparato montado no governo federal, na Caixa Econômica 

Federal e no Banco do Brasil. Já tinha isso aqui. Então não caberia a gente ficar 

reproduzindo essa estrutura aqui em São Paulo e já existia a CDHU que não ia entrar 

muito mais nisso porque já tinha seus problemas próprios também 

(ENTREVISTADO 1, nível estadual). 

Nós não tínhamos que analisar o projeto. A gente aderiu ao programa federal, o 

programa era federal, nós fizemos uma adesão, e só queríamos saber se 

determinados projetos atendiam ou não os interesses que o estado tinha, interesses 

do ponto de vista do déficit, se iria resolver os problemas que ele queria resolver. Aí 

entrava nesse sistema, a gente fazia uma avaliação interna e apoiava ou não apoiava 

o projeto (ENTREVISTADO 1, nível estadual). 
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Como o outro lado da mesma moeda, a fragilidade do Estado de São Paulo é depender dos 

recursos do governo federal para gerenciar o programa. Nesse sentido, em quase todas as falas 

destacou-se a desaceleração do programa e certa preocupação com o futuro da habitação e da 

Casa Paulista neste contexto de escassez de recursos federais: 

 

O calcanhar de Aquiles da Casa Paulista é esse, se o governo federal parar de 

produzir, acabou. Fechamos, porque com 30 mil não dá nada (ENTREVISTADO 4, 

nível estadual). 

 
Os recursos da Minha Casa Minha Vida estão sendo cortados então acaba reduzindo 

essa engrenagem que estava rodando bem, rodando rápido (ENTREVISTADO 6, 

nível estadual). 

 

Em relação ao último eixo de análise, sugerimos duas reflexões: 

 

10. As burocracias estaduais enxergam a parceria e a adesão a um programa federal como 

uma oportunidade para alcançar objetivos locais, uma vez que a adesão permite o 

usufruto de recursos federais, bem como da estrutura organizacional federal. Isto é, o 

Estado de São Paulo consegue alcançar um resultado de redução do déficit muito 

maior, utilizando menos recursos próprios, tanto financeiros como humanos.  

11. Nas narrativas percebe-se que, embora a adesão e a parceria sejam vistas como uma 

oportunidade de alcançar objetivos locais, a “dependência” do governo federal para 

conseguir dar continuidade a esses programas aparece como uma preocupação dos 

burocratas estaduais. Isto é, o “calcanhar de Aquiles” da parceria Casa 

Paulista/MCMV para o Estado de São Paulo é o fato de 80% do valor da unidade 

habitacional ser financiado pelo governo federal, o que torna os recursos federais 

essenciais. Desta forma, se comparado com o sistema habitacional que o Estado de 

São Paulo estabelecera com o adicional do ICMS, o arranjo da Casa Paulista é menos 

sustentável no tempo por ser mais dependente do governo federal. 

 

A criação dos eixos de análise auxiliou na organização das narrativas, construindo uma lógica 

de explicação criada a partir do campo empírico. Cabe agora fazer um esforço para juntar o 

referencial teórico construído com as narrativas coletadas, retomando as perguntas e a 

problemática de pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: JUNTANDO TEORIA E EMPIRIA  

 

De modo a consolidar o trabalho realizado, as Considerações Finais encontram-se divididas 

em três momentos: (i) aproximação dos pontos de convergência entre as literaturas de RIGs e 

de implementação com as reflexões da análise empírica; (ii) retomada das perguntas teóricas e 

empíricas definidas no início da dissertação e (iii) limites da pesquisa e caminhos para futuras 

pesquisas.  

(i) Aproximação dos pontos de convergência entre as literaturas de RIGs e de 

implementação com as reflexões da análise empírica  

Nesta seção discutiremos de que forma os pontos de intersecção escolhidos para sintetizar as 

duas literaturas (ver p. 57) impactam e são impactados pela análise empírica da parceria Casa 

Paulista/MCMV. De forma geral, nota-se que algumas discussões teóricas servem como 

orientação para realização da pesquisa empírica, enquanto que, em outras, a análise empírica 

serve como confirmação da discussão teórica. 

Em relação ao primeiro ponto da síntese das literaturas - ênfase no papel dos burocratas como 

atores relevantes do processo de gestão intergovernamental -, destaca-se que este serviu como 

guia da pesquisa empírica, uma vez que determinou a escolha dos atores que seriam 

incorporados nas entrevistas. No entanto, ao mesmo tempo, a partir das entrevistas com os 

burocratas foi possível confirmar o aspecto teórico, trazendo elementos para ilustrar o papel 

relevante que ocupam na gestão intergovernamental e no jogo federativo.  

Com efeito, os burocratas foram os protagonistas da parceria Casa Paulista/MCMV. Embora a 

parceria tenha chegado ao nível político por envolver uma quantia de investimentos 

considerável e por ser um programa com bastante impacto político, as negociações e a 

operacionalização da parceria encontram-se, fundamentalmente, na dimensão das burocracias, 

indo de encontro com a ênfase dada a estes atores nas literaturas analisadas. 

Os pontos de síntese dois e três – importância das interações e da percepção dos atores – 

também serviram como premissas importantes para guiar a análise empírica. Como vimos 

anteriormente, a pesquisa empírica realizada se guiou pelo interesse de compreender as 

interações entre as burocracias intergovernamentais. Nesta dimensão, foram analisados 
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aspectos interessantes, com destaque para a frequência, rotina e natureza dos contatos. No 

entanto, além desta dimensão, o campo empírico permitiu que surgissem novas interações que 

haviam sido desconsideradas no início da pesquisa, como as interações intragovernamentais. 

Assim, novamente, a relação entre teoria e empiria é de mão dupla: por um lado a teoria serve 

como ponto inicial para guiar a análise empírica, mas, por outro lado, o caso empírico 

confirma e amplia a constatação teórica.  

O olhar focado na percepção dos atores permitiu refletir que, em muitos casos, a literatura 

sobre RIGs e federalismo, ao se distanciar do nível micro, sugere características do sistema ou 

dos programas que não são percebidas da mesma forma pelos atores nas pontas. De fato, 

embora a literatura tenda a entender o MCMV como um programa centralizado no núcleo 

estratégico do governo e sem espaços para ajustes, os burocratas estaduais envolvidos na 

implementação não têm uma percepção tão engessada do programa e enxergam que tiveram 

espaço para sugerir alterações e realizar negociações. 

Em relação ao eixo “Substituição de uma visão baseada meramente na hierarquia por uma 

visão que incorpora a ideia de redes e de múltiplos objetivos”, a empiria serve como uma 

confirmação da teoria. Com efeito, a análise da Parceria Casa Paulista/MCMV confirmou que 

nem todas as relações entre burocratas federais e estaduais podem ser enquadradas em uma 

visão meramente hierárquica. Ao contrário, tanto na entrevista com o ator federal quanto nas 

entrevistas com os atores estaduais, existe uma percepção de horizontalidade e proximidade 

nas relações. 

Por fim, ressalte-se que os dois últimos pontos foram essenciais nessa pesquisa. No que tange 

a ideia de negociação como comum a ambas as literaturas, a análise empírica permitiu que se 

fizesse um refinamento do tipo de negociação presente entre burocracias, identificando 

momentos diferentes de negociação ao longo da gestão compartilhada do MCMV em São 

Paulo. Assim, embora as literaturas definissem a negociação como um tipo de interação 

importante entre os atores envolvidos na gestão intergovernamental, havia poucas 

exemplificações empíricas. O estudo de caso realizado permitiu refinar a questão da 

negociação, ao classificar o processo em três momentos distintos.  

A pesquisa empírica ilustrou o entendimento da implementação como um recurso de barganha 

e de poder dos entes subnacionais, mostrando como o fato do MCMV não estar se 

viabilizando no Estado de São Paulo fez com que o governo estadual tivesse um poder de 
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barganha maior em suas mãos: isto é, para viabilizar a implementação através do 

complemento do recurso, o estado exigiu melhorias nas especificações das unidades 

habitacionais. 

Em suma, a relação entre teoria e empiria nesta pesquisa é de mão dupla: por um lado, o 

esforço de síntese serviu para orientar a análise do caso empírico, auxiliando na escolha dos 

atores a serem entrevistados, na elaboração do roteiro de pesquisa e iluminando os aspectos 

importantes a serem procurados no caso; por outro lado, a parceria Casa Paulista/MCMV 

serviu como um caso capaz de alargar a teoria, trazendo materialidade a algumas proposições 

teóricas e confirmando outras.  

 

(ii) Retomada das perguntas teóricas e empíricas definidas no início da dissertação 

Partindo do acima exposto, dos eixos da análise empírica e dos pontos de convergência 

sugeridos para aproximar as literaturas de RIGs e de implementação, é possível retornar às 

perguntas empíricas e teóricas que guiaram a dissertação e tecer algumas considerações finais. 

Em relação à problemática mais geral da pesquisa, “de que forma (1) o poder de 

implementação das burocracias subnacionais e (2) o poder de normatização das 

burocracias federais afetam as relações intergovernamentais na gestão de políticas 

compartilhadas?”, podemos refletir que o poder de implementação é central no jogo 

federativo no contexto das políticas públicas intergovernamentais. Embora o governo federal 

possa desenhar e normatizar os programas federais, sem a adesão dos entes subnacionais, as 

políticas permanecem no plano das ideias. Assim, o governo federal precisa dos governos 

subnacionais para concretizar os objetivos das políticas que envolvem mais de um nível 

federativo.  

O jogo federativo estabelecido na formatação da parceria Casa Paulista/MCMV elucida de 

forma clara a importância do poder de implementação dos entes subnacionais. Com efeito, a 

parceria intergovernamental realizada tem como um de seus fundamentos o fato do programa, 

principalmente na faixa 1, não estar conseguindo se viabilizar no Estado de São Paulo. 

Contudo, uma vez que o Estado se configurava como uma das regiões com maior déficit 

habitacional, a implementação nesta localidade era essencial para o sucesso do programa 

federal. 
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Deste modo, a complexidade da implementação local torna os governos subnacionais atores 

importantes no jogo federativo. No caso do Estado de São Paulo isso fica ainda mais 

evidenciado devido ao seu tamanho e importância na questão habitacional. Assim, o 

conhecimento acumulado das experiências anteriores nas burocracias estaduais e a capacidade 

de aportar recursos financeiros permitiram que o governo estadual tivesse o poder de 

negociar, com o governo federal, aspectos importantes da parceria. Considerando essas 

circunstâncias, o poder de implementação foi um recurso essencial do governo estadual no 

caso estudado. Como veremos em seguida, o poder de implementação tem muito a ver com o 

legado prévio que permitiu, dado os recursos financeiros e organizacionais da CDHU, criar 

uma burocracia de qualidade que transitou, também, para a Casa Paulista. 

Em termos mais específicos do caso empírico estudado, nota-se que a parceria estabelecida 

entre o governo federal e o governo estadual para viabilizar o MCMV inverteu a lógica 

preconizada pela literatura, conformando um novo tipo de jogo federativo. De fato, a 

literatura tende a colocar a discussão em termos de controle do governo federal sobre a 

utilização dos recursos no nível local. No entanto, no caso da parceria estudada, o 

monitoramento e o controle sobre a boa execução dos recursos ficaram invertidos: o governo 

estadual não recebeu verbas federais (embora tenha sido beneficiado de forma indireta), mas, 

ao contrário, aportou recursos próprios para o governo federal e, ao fazer isso, ganhou o 

direito de monitorar a execução desses recursos.  

Para ilustrar essa inversão, escolheram-se três trechos das entrevistas que, se retirados do 

contexto, poderiam claramente ter sido proferidos por burocratas federais. No entanto, trata-se 

de falas de um servidor estadual: 

[Fazemos um monitoramento] de como eles estão usando o dinheiro, em que 

momento que está, porque eles mandam o relatório mensal que fala, “olha, a obra 

está com 50% de andamento, 60% de andamento ou a obra está paralisada.” Aí a 

gente começa a questionar a Caixa: “por que está paralisada essa obra?” Aí é 

tudo por e-mail. Aí ela responde, “a construtora teve problema”, aí a gente vai 

atualizando tudo no sistema e tendo um histórico do que está acontecendo 

(ENTREVISTA 7, nível estadual). 

A responsabilidade de tudo é da Caixa e do Banco do Brasil, a gente só acompanha 

para saber se ela está usando nosso dinheiro de acordo com o que a gente 

liberou para eles. [...]. O dinheiro não está solto (ENTREVISTA 7, nível estadual). 

A gente faz esse acompanhamento, mas a gente não interfere em nada. É tudo nas 

regras da Caixa. Os engenheiros são da Caixa. Para fazer vistoria na obra, é a Caixa. 

Então tudo é a Caixa ou o Banco do Brasil, o agente financeiro na verdade. Os 

relatórios chegam para mim. A gente coloca tudo no sistema. Ele roda pelo sistema 

também, compara, “olha, esse mês estava 20%, esse mês está 30%. Nesse mês está 
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com 40, agora está com 50.” Quando muda o nome ele aponta também “olha, o 

nome do empreendimento era tal, esse mês veio com nome tal.” Aí a gente questiona 

a Caixa se houve alteração de nome do empreendimento. É raro, mas às vezes 

acontece de ter alteração do nome do empreendimento. Então esse relatório aponta 

tudo para a gente. É em cima disso que a gente faz as cobranças para a Caixa ou 

o Banco do Brasil, que são agentes financeiros (ENTREVISTADO 7, nível 

estadual). 

 

Desta forma, o jogo federativo estabelecido no caso estudado adquire uma dimensão 

diferente. Em um primeiro momento trata-se de discutir a adesão do governo estadual a um 

programa desenhado no nível federal e que, na visão da maior parte da literatura, é muito 

centralizado. Até aqui é um caso padrão. No entanto, após a negociação da adesão e da 

formatação da parceria, a relação federativa se inverte, pois o estado passa a aportar recursos, 

o que lhe dá função de monitorar a execução e o tipo de gasto realizado. Assim, esta inversão 

vai de encontro com a ideia de “caso extremo” com que caracterizamos o estudo de caso 

escolhido. A função destes casos, como já mencionamos, é permitir um alargamento das 

teorias e a descoberta de novas explicações para os fenômenos estudados.  

A partir dessa reflexão sobre a problemática mais geral da pesquisa, podemos entrar nas 

perguntas teóricas e empíricas que utilizamos para guiar a análise contida na presente 

dissertação. As perguntas teóricas dizem respeito ao peso da institucionalidade e do legado 

prévio na implementação local e nas relações estabelecidas entre as burocracias.  

Em relação aos aspectos institucionais, no Capítulo 2 – “Relações Intergovernamentais no 

Brasil: o lugar do PMCMV no sistema federativo brasileiro” analisamos detalhadamente a 

configuração excepcional do PMCMV, uma vez que, mesmo com a existência de um sistema 

de políticas públicas em sua área, o programa foi formulado e implementado fora desse 

arranjo institucional. Assim, as regras do MCMV foram definidas fora da lógica do SNHIS e 

não seguiram as suas definições federativas. Se - como vimos ao longo da dissertação - a 

existência de sistemas nas áreas setoriais ajuda a organizar os consensos e dissensos 

federativos, o fato do MCMV não se incluir nessa lógica e não prever instâncias de 

negociação federativa próprias tem como impacto permitir que as relações entre os entes 

federativos se estabeleçam de forma ad hoc, dependendo do contexto local.  

Isto é, ao não prever instâncias de negociação claras para os entes federativos, os resultados 

das relações entre as burocracias ficam mais dependentes do contexto e da realidade local. Ou 

seja, cada ente federativo pode vir a estabelecer um tipo de relacionamento distinto com o 
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governo federal na implementação do programa, dependendo das características próprias da 

implementação local e, sobretudo, das capacidades das burocracias. No caso da parceria Casa 

Paulista/MCMV, o tipo de relacionamento estabelecido entre as burocracias é marcado pela 

possibilidade de aporte de recursos estaduais, bem como pelo fato das burocracias estaduais 

serem capacitadas tecnicamente e politicamente.  

Mostrando a sinergia entre a questão da institucionalidade e do legado prévio das políticas 

públicas, uma reflexão decorrente do estudo é a importância deste último nas relações 

intergovernamentais. Em poucas palavras, o que se percebe é que quando o contexto local é 

um fator importante para explicar os resultados das interações, o legado anterior também 

adquire relevância explicativa. Assim, entende-se que o contexto local é moldado e formado 

pelas experiências anteriores.  

No caso estudado, avaliamos que a experiência da CDHU dotou as burocracias estaduais de 

capacidades maiores, ao proporcionar uma série de aprendizados na área setorial e, assim, 

criar uma burocracia de qualidade. Deste modo, a ausência de fóruns federativos 

institucionalizados eleva a influência do contexto local na implementação intergovernamental 

e este, por sua vez, é amplamente moldado pela trajetória da política pública e pelos legados 

que ela leva consigo. Cabe ponderar que, mesmo se existissem fóruns federativos, ainda assim 

o legado prévio teria um peso importante, embora menor. Isto porque as capacidades e 

qualidade prévia dos atores tem efeito sobre a participação destes nos fóruns federativos, 

aspecto levantado pela literatura que estuda os fóruns do SUS.  

Desta forma, entende-se que o poder de implementação é um recurso fundamental para os 

governos subnacionais na gestão compartilhada de políticas públicas. Por sua vez, o poder de 

implementação aumenta à medida que a unidade subnacional é mais relevante para 

concretização de objetivos federais e, ao mesmo tempo, é moldado pelo contexto local e pelo 

legado prévio no nível subnacional. Ou seja, as capacidades das burocracias construídas ao 

longo da trajetória da política habitacional impactam no poder de implementação das 

burocracias subnacionais e, portanto, no papel que ocupam no jogo federativo.  

Por fim, em relação às perguntas de cunho empírico, o Capítulo 3 – “A parceria Casa 

Paulista/Minha Casa Minha Vida: um olhar a partir dos atores estaduais” foi exaustivo em 

analisar os mecanismos e canais de interação estabelecidos entre as burocracias estaduais e 

federais. Aqui é oportuno retomar a pergunta: na percepção dos burocratas estaduais, a adesão 
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ao PMCMV se configurou como uma oportunidade de negociação com o governo federal e de 

alcance de objetivos locais? 

Como mostramos no capítulo empírico, os burocratas estaduais entrevistados percebem, 

consensualmente, que a adesão ao MCMV e a realização da parceria intergovernamental 

foram uma estratégia positiva para alcançar os objetivos locais. Com efeito, a parceria 

possibilitou escalar a construção de unidades habitacionais (quando comparado com a série 

histórica da CDHU) a um custo muito menor para os cofres estaduais. Além do custo 

financeiro, os burocratas também enxergam ganhos no fato de toda a operação ser realizada 

pelo governo federal, permitindo que o Estado possa manter sua estrutura reduzida e focada 

nas questões estratégicas.  

Assim, as narrativas têm um tom otimista em relação aos resultados da parceria. Quando 

questionados se fariam mudanças no programa caso não tivessem amarras federais para 

utilização dos recursos, os burocratas estaduais não sugeriram nenhuma grande alteração; e, 

ao contrário, afirmaram claramente que, sem a parceria intergovernamental, os resultados 

alcançados não seriam possíveis.  

Diante deste cenário, podemos dizer que a implementação do MCMV no Estado de São Paulo 

se configurou como uma oportunidade de alcançar objetivos estaduais e não somente federais. 

Além de produzir unidades habitacionais, o estado conseguiu consolidar o pilar de fomento da 

política habitacional. 

  

(iii) limites e caminhos para futuras pesquisas  

Na presente pesquisa procuramos analisar o papel das burocracias no jogo federativo, olhando 

com especial atenção as negociações realizadas para ajustar um programa federal aos 

objetivos locais. A escolha do caso da parceria Casa Paulista/MCMV permitiu adentrar no 

cotidiano da gestão intergovernamental e observar os tipos de relacionamentos estabelecidos 

entre as burocracias, bem como os canais de interação utilizados.  

De forma geral, a pesquisa tem como contribuição uma refutação da literatura mais 

tradicional de relações intergovernamentais e políticas públicas no Brasil que pensa na 

dicotomia centralização X descentralização. A literatura coloca que há centralização porque 
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existem regras e normativos definidos pelo governo federal de cima para baixo. No entanto, o 

caso estudado mostrou que mesmo quando as regras são centralizadas, é possível que os 

governos estaduais (e municipais) possam encontrar espaços para negociação e ajustes dos 

programas federais aos interesses locais. Isso se deve, sobretudo, ao poder de implementação 

em suas mãos. Ou seja, entende-se que existem dinâmicas e interações que ocorrem no 

momento da implementação que desafiam a ideia pura de “centralização”, mais fácil de ser 

apreendida quando se olha somente para a formulação das políticas públicas. 

Nesse sentido, o que o caso mostrou é que, talvez, a centralização ocorra devido a ausência de 

estruturas e capacidades dos entes subnacionais e não simplesmente pela mera existência de 

regras definidas pelo governo federal. No entanto, devido às grandes limitações empíricas 

desta dissertação, é preciso avançar nessa agenda de pesquisa para conseguir robustecer estas 

conjecturas.  

Como agenda de pesquisa, sugere-se que para avançar na compreensão do papel das 

burocracias no jogo federativo, é preciso realizar pesquisas que diversifiquem os casos 

estudados. Como detalhamos na introdução, a parceria Casa Paulista/MCMV representa um 

caso extremo dentro do universo do sistema federativo brasileiro. A escolha foi justificada 

pela ausência de análises anteriores e pela necessidade de “alargar” as teorias explicativas. 

Contudo, tendo este ponto de partida, é preciso escolher casos “padrão” e analisar como se 

estabelecem as relações intergovernamentais nessas dinâmicas. Nessa linha, é importante 

investigar casos em que os governos subnacionais não contribuam com recursos financeiros 

próprios e, também, casos em que o governo federal efetivamente transfira os recursos aos 

entes subnacionais, além de casos em que o ente subnacional não tenha o poder de barganha 

demonstrado pelo Estado de São Paulo.  

Existe, portanto, um amplo horizonte para avançar no entendimento das dinâmicas que 

caracterizam o cotidiano das políticas públicas compartilhadas. O caminho que prioriza as 

percepções e o olhar dos próprios atores ajuda a adentrar no funcionamento concreto do 

compartilhamento de políticas públicas em um sistema federativo.  
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ANEXO I - LISTA DE ENTREVISTADOS
21

 EM ORDEM ALFABÉTICA
22

 

 

Nome do entrevistado 
Local de trabalho (atual ou o que 

ocupava) 

Altamir Tedeschi  Agência Casa Paulista 

Andra Robert de Carvalho  Agência Casa Paulista 

Bernadete Agência Casa Paulista 

Joaquim Rodrigues Agência Casa Paulista 

Marilene Chikuetti Agência Casa Paulista 

Melissa Giacometti de Godoy 
Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional 

Nedio Henrique Rosselli Filho 
Superintendência Regional Paulista – 

Caixa Econômica Federal 

Reinaldo Iapequino  Agência Casa Paulista 

 

 

 

                                                 
21

 Convém destacar que uma parte dos funcionários da Agência Casa Paulista é ou foi contratada por meio de 

uma parceria com a FIPE. Apesar de não serem burocratas no sentido estrito da palavra, executam o mesmo tipo 

de trabalho e têm “poder burocrático”, portanto esta distinção não foi considerada na presente pesquisa. Ainda, 

outros servidores são da CDHU e estão alocados na Casa Paulista.  
22

 Para preservar a identidade dos atores e por considerar que não precisam ser identificados uma vez que não 

estamos analisando características pessoais, optou-se por especificar somente o nível federativo em que estavam 

inseridos.  
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

INTRODUÇÃO 

1. Qual é/foi o seu papel na gestão do PMCMV no Estado de São Paulo? Conte um 

pouco da sua experiência no programa. 

 

2. O(a) Sr.(a) já tinha trabalhado com políticas habitacionais?  

 

O PROCESSO DE ADESÃO 

3. Como se deu a adesão do Governo do Estado de São Paulo ao PMCMV? 

 

i. Qual é o papel da Agência Casa Paulista?  

ii. Que relação a Casa Paulista estabeleceu com a CDHU?  

iii. Que relação a Casa Paulista estabeleceu com o Governo Federal?  

 

 

4. Como foi o processo de negociação que levou o Governo do Estado a aportar R$ 

20.000 por unidade habitacional?  

 

5. E a negociação para outras alterações no programa, tal como alterações no tamanho da 

unidade habitacional? 

[verificar se o entrevistado tem documentos do processo (atas, por exemplo)] 

GESTÃO DA PARCERIA 

6. Em seu cotidiano, o(a) Sr.(a) tem contato com o governo federal (MCidades e Caixa)?  

 

i. Que tipos de contato o(a) Sr.(a) estabelece? 

ii. Quais canais o(a) Sr.(a) utiliza nesses contatos?  

 

PERCEPÇÕES DOS BUROCRATAS ESTADUAIS  

7. O(a) Sr.(a) acredita que no âmbito do PMCMV teve espaço para fazer iniciativas 

próprias e propor mudanças?  

 

8. Em sua opinião, o quanto o Estado de São Paulo pode adaptar, criar e inovar na 

implementação do PMCMV? Como isso ocorre? 
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9. O(a) Sr.(a) acredita que o papel dos burocratas estaduais foi mais passivo ou mais 

ativo na proposição de adaptações das diretrizes nacionais?  

 

10.  Quais pontos podem ser aperfeiçoados na relação entre estado e governo federal para 

a implementação do PMCMV em um regime de colaboração?  

 

 

11.  Se o(a) Sr.(a) tivesse permissão para alocar os recursos federais do PMCMV 

livremente, o(a) Sr.(a) os alocaria de forma diferente? Como?  

 

12.  A transferência de recursos vinculada a programas federais, em sua visão, é um bom 

meio de atender a agenda dos governos locais?  

 

13.  De forma geral, em sua visão, aderir ao PMCMV se configurou como uma 

oportunidade de negociação federativa? Em que sentido?  

 

14. [BOLA DE NEVE] O(a) Sr.(a) poderia me indicar outras pessoas envolvidas no 

processo para que eu possa entrevistá-las?  

 


