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Implementação 

• Mistura de teorias de políticas públicas e de administração pública 

 

• Gerações de estudos 

► Casos descritivos do processo  geração de teorias 

► Abordagens top-down e bottom-up 

► Estudos quantitativos 

 

• Principais referenciais analíticos 

► Legislação 

► Resultados 

► Causalidade meios-fins 

► Comportamento dos agentes 
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Administração pública: burocratização 

• Criação de instituições especializadas e estáveis com a finalidade 
de atender às necessidades de provisão de bens materiais e 
condições de vida e desenvolvimento 

• Linhas explicativas (Silberman, 1993) 

► Resposta sistemática às necessidades de coordenação de sistemas e 
atividades que, de outra forma, acarretariam elevados custos à 
sociedade e aos mercados.  

► Meio de superar a racionalidade limitada dos tomadores de decisão.  
o Manter o poder sobre as decisões em situações de incerteza pela transformação 

da estrutura de autoridade em uma organização racional e objetiva, onde o 
expertise torna-se a base da autoridade legítima. 

► Resultado da evolução de estruturas administrativas em determinadas 
condições sociais, econômicas e políticas, que trouxe vantagens 
àqueles que pudessem explorar a disponibilidade de informações e 
recursos.  

• Formato depende da tradição histórica e política dos países 
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Vantagens da organização burocrática 

• Racionalidade 

• Falta de ambigüidade 

• Unidade 

• Subordinação 

• Continuidade 

• Eficiência 

• Conhecimento 

 

• Max Weber: sorte material das massas depende do conhecimento 

técnico da burocracia 
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Impacto das regras burocráticas 

• Permitem o controle à distância 

 

• Aumentam a impessoalidade 

 

• Restringem a arbitrariedade e legitimam a sanção 

 

• Tornam possível comportamento minimalista do subordinado 

 

• Geram espaços de negociação entre subordinado e hierarquia 
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Visão tradicional do papel da burocracia nas políticas públicas 

• Políticos eleitos traduzem as demandas sociais em políticas 

públicas, com objetivos claros e bem definidos 

 

• Burocracia define estratégias operacionais para atender aos 

objetivos de forma eficiente 

 

• O ambiente é receptivo à implementação das políticas 

 

• Os recursos são suficientes 
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Realidade das políticas públicas 

• Objetivos das políticas públicas 

► Genéricos 

► Ambíguos 

► Múltiplos 

► Contraditórios... 

• Hostilidade 

• Falta de recursos 

 

• Assim, parte significativa das decisões recai sobre os gestores e 

implementadores 

► Prioridades, resolução de tensões, exeqüibilidade... 
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Imagens da relação entre políticos e burocratas (Aberbach; Putnam; 
Rockman, 1981) 

• Política/Administração 

► Políticos: fazem política e tomam decisões. 

► Burocratas: administram e implementam as decisões. 

• Fatos/Interesses 

► Políticos: trazem interesses, valores e sensibilidade política. 

► Burocratas: trazem conhecimentos, fatos e habilidades técnicas. 

• Energia/Equilíbrio 

► Políticos: articulam interesses  difusos. São impetuosos, partidários, 
idealistas e buscam publicidade e inovações. 

► Burocratas: mediam interesses focalizados. São prudentes, 
conservadores e pragmáticos, preferindo ajustes incrementais e 
estabilidade. 

• Híbrido puro 

► Sugere que será cada vez mais freqüente o desaparecimento da 
distinção entre as funções de políticos e burocratas. 
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Burocratas e políticos 

I. Política/ 
Administração 

II. Fatos/ 
Interesses 

III. Energia/ 
Equilíbrio 

IV. Híbrido 
puro 

Implementação de 
políticas B B B B 

Formulação de 
políticas P D D D 

Intermediação de 
interesses P P D D 

Articulação de ideais P P P D 

B = responsabilidade dos Burocratas  
P = responsabilidade dos Políticos 
D = responsabilidade dividida 
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Visão moderna do papel da burocracia nas políticas públicas 

• Mistura de elementos políticos e administrativos 

 

• Políticas como diretrizes vagas: a implementação pode mudar a 

forma e o direcionamento de políticas 

 

• Necessidade de conhecimento especializado 

 

• Fragmentação das arenas de decisões políticas 

 

• Incertezas do ambiente e da situação 
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Papel da burocracia no ciclo de políticas públicas 

• Agenda: pouco, mais força na agenda setorial  

 

• Decisão: pressão, resistência 

 

• Alternativas: papel fundamental 

 

• Implementação: papel decisivo 

 

• Avaliação: em conjunto com os atores políticos e sociais; 

resistência 
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Recursos da burocracia (administração) 

• Informação 

 

• Rede de contatos 

 

• Estabilidade 

 

• Posição na definição e implementação (capacidade de veto) 

 

• Discricionariedade 
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Discricionariedade  

• Existe quando um funcionário tem condições de escolher entre 

diferentes alternativas de ação (ou omissão) 

 

• Nem sempre poder formal e poder real coincidem 

 

• Quanto mais complexa e extensa é uma organização, maior é o 

espaço para a discricionariedade 

► O grau de controle da estrutura hierárquica é relativamente reduzido 

 

• Poder discricionário da burocracia: 

► Possibilidade de maior proximidade com o público alvo, aprendizado 

e de preencher lacunas da política 

► Risco para a democracia 
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Controle e accountability da burocracia 

• Controle: relação hierárquica, em que um ator deve atender às 

demandas de outro. 

• Accountability:  

► Transparência do processo decisório e dos resultados 

► Obrigação de prestação de contas 

► Responsabilização pelas decisões e resultados 

► Horizontal e vertical 

 

• Tensões e sinergias: 

► Accountability fragmentada em diversos atores pode prejudicar o 

controle, ao gerar indefinições e paralisar decisões e ações.  

► O excesso de controles pode prejudicar a disponibilidade e a 

qualidade de informação 
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Mecanismos de controle e accountability 

• Clássicos: fundamentados no Estado de direito, incluem aspectos 
procedimentais, administrativos, judiciais, auditorias, etc; 

 

• Parlamentar: o Legislativo supervisionando e tornando públicos os atos 
do Executivo; 

 

• Pelos resultados: lógica do gerencialismo público; 

 

• Competição administrada entre os serviços do Estado;  

 

• Controle social: agentes sociais assumindo papéis ativos nas políticas 
públicas e nos seus resultados.  

 

• Outros tipos: 
► Eleições 

► Ouvidoria... 
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Legitimidade no Estado burocrático 

• Legitimidade democrática representativa:  

► Déficit democrático pela delegação a tecnocratas especialistas. 

► Necessidade de outras formas de controles, verificações e equilíbrios. 

 

• Legitimidade procedimental 

► Instituições criadas por estatutos democraticamente promulgados que 
definem a autoridade legal e os seus objetivos  

► Burocratas nomeados por representantes eleitos 

► Tomada de decisões obedece a regras formais 

► Decisões abertas ao escrutínio judicial. 

 

• A legitimidade das instituições depende também de sua capacidade 
de gerar e manter a crença de que elas são as mais apropriadas 
para as funções a elas confiadas 
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Riscos e distorções da implementação 

• Relacionamentos com outras estruturas administrativas e 

“clientelas” 

 

• Indeterminações (prioridades, recursos,...) 

 

• Descasamento entre recursos e objetivos 

 

• Seletividade voluntária ou involuntária 

 

• Desvio de objetivos 
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Dinâmicas da implementação 

• Estratégias para lidar com a falta de recursos 

► Limitar a demanda, para atender razoavelmente a clientela 

► Reduzir ou reformular os objetivos 

► Modificar a concepção de qual deveria ser o serviço a ser prestado 

► Dar atenção às demandas mais fáceis/sistêmicas e aos grupos mais 

atuantes, em detrimento das mais difíceis e dos solicitantes menos 

ativos 

 

• Ênfase das escolhas nos valores pessoais, conhecimento 

compartilhado, crenças coletivas, cultura profissional... 
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Desafios na pesquisa sobre implementação 

• Separar implementação dos resultados? Como? 

 

• Como isolar discricionariedade da burocracia da necessidade de 

flexibilidade para lidar com situações não previstas? 

 

• Como comparar resultados esperados x alcançados em políticas 

cujos objetivos sejam genéricos? 

 

• Como ponderar entre desvio de objetivos e imposições de 

contingências? 
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ATIVIDADE 
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• Analise a atuação da burocracia em termos de: 

 

► Uso de seus recursos (informação, posição na definição de 

alternativas, redes de contatos...) 

 

► Controle e accountability 

 

► Legitimidade para a sua ação 
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Letícia Macedo, Do G1 São Paulo (http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2013/11/passageiros-da-cptm-relatam-sufoco-para-fazer-trajeto-bras-luz.html) 

 

Passageiros da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) reclamam da dificuldade de 
embarcar na estação Brás, no sentido Luz, no horário de 
pico da manhã. Uma mudança na Linha 10-Turquesa, 
ocorrida há cerca de dois anos, fez com que os trens da 
Linha 11- Coral (Estudantes-Luz) se tornassem a única 
opção da companhia para chegar à estação da Luz. 

Com isso, passageiros que chegam de Rio Grande da 
Serra, no ABC, e da Zona Leste da capital precisam de 
paciência para fazer uma conexão e se deslocar apenas 
uma estação. A CPTM diz que alteração levou em conta 
aspectos técnicos e que o intervalo da linha foi reduzido 
para 5 minutos. Os trens lotados, porém, testam 
constantemente a paciência dos passageiros.    

O internauta João Carlos Castilho Ramos fez um 
vídeo para registrar o que acontece na plataforma da 
Linha 11-Coral e o enviou por meio da ferramenta 
colaborativa VC no G1. Apesar da transferência gratuita, 
a distância até a estação do Metrô torna a viagem ainda 
mais longa, o que não atrai os passageiros. 

A cena se repete diariamente no horário de pico. As 
plataformas na linha 11 ficam constantemente lotadas. 
[...] Com frequência, agentes da CPTM ajudam a 
acomodar os usuários e impedir que pertences fiquem 
presos às portas. 

De acordo com a companhia, a opinião do passageiro 
foi levada em consideração para a mudança. Pesquisa da 
CPTM realizada há cerca de dois anos aponta que 56% 
dos passageiros avaliaram as mudanças de forma 
positiva. Atualmente, porém, a opinião é diferente, 
segundo usuários ouvidos pelo G1. [...] 

Antigamente, a linha 10 fazia o trajeto Rio Grande da 
Serra-Luz. A linha passou por uma reestruturação e 
agora encerra o percurso no Brás. Segundo a CPTM, a 
mudança na linha foi necessária devido ao significativo 
crescimento na demanda de usuários com a entrada em 
operação da Linha 4-Amarela do Metrô integrada àquela 
estação. [...] 

A CPTM afirma que a mudança permitiu que a Linha 
10-Turquesa tivesse duas plataformas no Brás: uma para 
o embarque e outra para o desembarque, o que, segundo 
a companhia, garante mais agilidade e segurança. 

Ainda de acordo com a companhia, o novo modelo 
também beneficiou a Linha 7-Rubi, que também passou 
a contar com plataformas exclusivas para embarque e 
desembarque na Luz, que tem restrições de operação por 
ser um patrimônio histórico. 

A atendente de telemarketing Rosemary Pereira da 
Silva, de 35 anos, foi obrigada a mudar de horário após 
frequentes atrasos depois da mudança. “Antes era muito 
melhor, porque a gente ia direto. Tem dia agora em que é 
preciso esperar quatro ou cinco trens passarem para 
começar conseguir entrar. Atrasa a vida mesmo. Eu tive 
que pedir para mudar de horário”, afirmou. 
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Próxima aula: burocracia do nível de rua 

• LOTTA, Gabriela. O papel das burocracias do nível da rua na 

implementação de políticas públicas: entre o controle e a 

discricionariedade. In: FARIA, C. A (org). Implementação de 

Políticas Públicas. Teoria e Prática. Editora PUCMINAS, Belo 

Horizonte, 2012. 

 

• Disponível em 

https://perguntasaopo.wordpress.com/disciplinas/ipp/ 
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