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Os atores: quem participa e faz as políticas públicas 
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Os atores nas políticas públicas 

• Papéis importantes na formulação e na implementação  

► Estabelecem fluxos de bens materiais, ideias, informação e poder 

► São dotados de instrumentos de poder que disputam os resultados do 

processo político em termos de benefícios escassos e de poder 

político 

 

• Domínio de políticas públicas (policy domain): subsistema definido 

pelo reconhecimento mútuo entre os atores envolvidos 
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SUBSISTEMAS 
 

4 



Subsistemas: família de conceitos 

• Triângulos de ferro 

 

• Subgovernos 

 

• Subsistemas 

 

• Redes temáticas (issue networks) 

 

• Policy whirlpools… 
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Potencialidades da abordagem 

• Capacidade de conectar diversas abordagens teóricas para 
compreensão do processo de definição de políticas públicas. 

 

• Útil para conceituar alguns tipos de policy making. 

 

• Aumenta o entendimento de quem são os participantes e de como 
se dão as interações entre os atores e interesses. 

► Possibilita entender melhor as dinâmicas de poder e de influência. 

 

• Aperfeiçoa o entendimento de tipologias de políticas públicas: 
atores, arenas e característica dos conflitos. 

 

• Apelo intuitivo. 
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Aspectos aplicados ao estudo de políticas públicas 

• Papel dos conflitos: 

► Controle. 

► Acomodação e empoderamento de atores/opositores. 

► Risco de colapso ou aumento da competição com outros subsistemas 

se não for possível lidar com os conflitos. 

 

• Papel dos subsistemas ao longo do ciclo e através de diferentes 

tipos de políticas públicas. 

 

• Evolução dos subsistemas devido a mudanças nas instituições 

políticas. 
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Surgimentos dos subsistemas 

• Fatores 

► Fragmentação e especialização da atividade governamental. 

► Ampliação do número de arenas deliberativas de políticas públicas. 

► Aumento da regulação administrativa. 

 

• Crescimento dos grupos 

► Mobilização de grupos fluidos 

o Grupos afetados querem ter voz própria no processo de políticas públicas. 

o Criação de grupos com interesses especializados e específicos em leis e 
regulamentos. 

► Crescimento e formalização das atividades de lobby. 

► Grupos e organizações fomentadas pelo governo. 

 

• Políticas públicas se mantém em agendas especializadas ou no processo 
de geração-depuração de alternativas. 
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Características dos subsistemas 

• Duas dimensões: 

► Funcional/substantiva 

► Territorial 

 

• Necessidade de identificar o escopo do subsistema e dificuldade em 
estabelecer limites (sobreposições, aninhamento). 

 

• Subgovernos e triângulos de ferro: Círculos restritos de participantes, 
estáveis e com razoável autonomia. 

 

• Redes temáticas (issue networks): grande número de participantes de 
características variadas, em arranjos instáveis com variados graus de 
compromisso ou dependência mútuos. Compartilham conhecimento 
especializado em determinada política pública. 

► São diferentes de redes de atenção compartilhada e de crenças 
compartilhadas. 
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Redes 

• Redes 
► Contexto, relações formais e informais, interdependência, acesso a informações e 

recursos 

► Foco da análise: indivíduos 

► Órgãos estatais permeáveis ao trânsito de pessoas entre eles e a iniciativa privada, 
pouco institucionalizados, vínculos não intencionais, ligados às trajetórias dos 
indivíduos 

 

• Estrutura de poder: conjunto articulado de atores, posições relativas de poder 
e instrumentos para seu exercício 

 

• Domínio de políticas públicas: subsistema definido pelo reconhecimento 
mútuo entre os atores envolvidos com a formulação e defesas de alternativas 

 

• Poderes na rede: 
► Institucional: ocupação de cargos, capacidade de dar ordens e comando sobre a 

máquina 

► Posicional: baseado nas redes relacionais  
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Implicações dos subsistemas para os políticos 

• Aqueles dedicados a temas (policy politicians) ganham destaque. 

 

• Identificação de eleitores com temas, ao invés de partidos. 

 

• Estabelecimento de conexões entre parlamentares e Executivo 
para além dos partidos. 

 

• Maior possibilidade de manobra política para os políticos, 
especialmente o Executivo: buscar apoio em diferentes grupos de 
interesse dependendo da política pública. 

 

• Tensão entre a necessidade de se tomar decisões voltadas ao 
público em geral (generalização) versus especialização dos 
políticos e redes. 
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Pontos favoráveis 

•Qualificação do debate: 
► Construção de referenciais. 

► Mapeamento dos termos do 
debate e dos atores. 

 

•Ampliação dos espaços de 
participação. 

 

• Pluralidade: espaço para 
grupos não dominantes terem 
voz. 

 

• Possibilitam negociação e 
ajuste de divergências. 

Riscos 

• Politização da administração e 
despolitização da liderança 
democrática. 

 

•Dispersão do escrutínio 
democrático: onde as decisões 
são tomadas? 

 

• Representatividade funcional, não 
política. 

 

• Pode criar mais pontos de veto e 
aumentar os conflitos, levando a 
impasses. 
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Questões levantadas pela abordagem 

• Como definir legitimidade democrática das redes e atores? 

► O que qualifica alguns autores e não outros? 

 

• Risco de afastamento dos plíticos em relaçao ao público em geral: 
preferência pelos especialistas. 

 

• As redes e suas disputas podem dificultar o processo de 
deliberação ao aumentar os riscos políticos (críticas a qualquer 
decisão)? 

 

• Podem afetar a confiança nos políticos e nos especialistas? 

► Dificuldade para o leigo se orientar no debate dos especialistas – 
abuso de imagens. 

► Complexificação das escolhas. 
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ADVOCACY COALITION FRAMEWORK – 
COALIZÃO DE DEFESA 

 

14 



Advocacy Coalition Framework (ACF) 

• Reconhecimento do papel das redes temáticas no processo de 

policymaking. 

 

• Abordagem analítica voltada para questões que tratam de: 

► Conflitos substanciais de objetivos. 

► Disputas técnicas importantes. 

► Atores múltiplos. 

► Diferentes níveis de governo. 

 

• Variáveis dependentes para explicar a formação de ACF: crenças e 

mudanças de políticas públicas. 
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Premissas 

• Policymaking ocorre entre especialistas dentro de um subsistema, afetado pelo contexto 
político e socioeconômico geral. 

► Os participantes que quiserem tentar influenciar alguma política devem se especializar. 

 

• Modelo de indivíduo (comportamento) derivado da psicologia social. 

 

• Convicção de que a melhor maneira de tratar a multiplicidade de atores é agrupá-los 
em advocacy coalitions. 

 

• Especialização das políticas públicas: ocorrem dentro de subsistemas. 

► Participantes formam uma comunidade semi-autônoma que partilha expertise no tema e 
tem buscado influenciar as políticas públicas naquele tema por um período extenso. 
o Órgãos governamentais, grupos de interesse, instituições de pesquisa, academia, especialistas, 

ativistas, jornalistas... 

o O “período extenso” deve ser relativizado dependendo do contexto. 

 

• Informação científica e técnica tem papel importante na mudança das crenças dos 
participantes. 
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Formação de advocacy coalitions 

• Lógicas de formação: 

► Busca de aliados. 

► Partilhar recursos. 

► Desenvolver estratégias complementares. 

► Medo de derrota para coalizões oponentes. 

► Custos de participação são baixos. 

► Os benefícios percebidos de participação são altos, especialmente 

após a demonização. 

 

• Atingem algum grau de coordenação de atividades, variando de 

intensidade a depender do momento e da natureza da coalizão. 
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Características das coalizões 

• Fatores relativamente estáveis: 

► Atributos básicos do problema. 

► Distribuição de recursos naturais. 

► Valores socioculturais fundamentais. 

 

• Estrutura constitucional: estabelece recursos e restrições para 

operação dos agentes. 

 

• Fatores dinâmicos externos que afetam o subsistema: fornecem o 

ímpeto para mudanças. 

► Mudanças nas condições socioeconômicas. 

► Mudanças na coalizão política. 

► Decisões de políticas oriundas de outros subsistemas. 
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ACF esquematizada 
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Recursos das coalizões 

• Autoridade formal para tomar decisões sobre políticas. 

 

• Opinião pública. 

 

• Informação. 

 

• “Tropas” mobilizáveis. 

 

• Recursos financeiros. 

 

• Liderança hábil. 
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Demonização 



Devil shift (demonização) 

• Em conflitos profundos as coalizões tendem a demonizar seus inimigos, 
considerando-os mais poderosos e “maus”. 

 

• Hipóteses e sistemática: 

► Os atores desmerecem os motivos e arrazoados dos oponentes, ao passo que se 
colocam como razoáveis e atuantes em prol do bem público. 

► Os atores avaliam o comportamento de seus oponentes duramente, mas se avaliam 
em termos mais favoráveis. 

► Os atores percebem seus oponentes como mais influentes e a si mesmos como 
menos influentes. 

► O grau de demonização dos oponentes é relacionada com a distância entre as 
crenças dos atores oponentes. 

 

• Impactos: 

► Tendência ao isolacionismo e pouca comunicação com os adversários. 

► Em conflitos longos a demonização extrapola os termos do debate de políticas 
públicas. 

► Pode ser uma estratégia para reforçar a coesão da coalizão e para justificar derrotas. 
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Sistema de crenças 

• Duas lógicas normativas: 

► Apropriação: agir conforme as regras. 

► Consequências: comportamento correto significa maximizar boas 

consequências. 

 

• É difícil mudar crenças: atores veem o mundo com filtros 

perceptivos, compostos pelas crenças preexistentes. 

 

• Fontes de mudanças nas crenças: 

► Aprendizado em relação à política. 

► Perturbações externas. 
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Três níveis de crenças 

• Crenças nucleares profundas: afetam quase todos os subsistemas em 
que os participantes estiverem – difíceis de serem alteradas. 
► Ex.: valores como igualdade e liberdade; papel do governo e do mercado... 

 

• Crenças nucleares de políticas: relativas ao subsistema em questão e 
relacionadas às crenças nucleares profundas – difíceis de serem alteradas 
► Ex.: natureza dos problemas; autoridade do governo e do mercado... 

► Dão a base das preferências por políticas específicas. 

 

• Crenças secundárias: escopo menor, mais relativas a detalhes – mais 
fáceis de serem alteradas. 
► Ex.: operacionalização de políticas públicas; detalhamento de regras já 

estabelecidas... 

 

• Interesses materiais versus crenças nucleares de políticas: 
► Importância varia conforme natureza do grupo. 

► Preferências tem se mostrado melhores preditores de coalizões. 
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Caminhos críticos para as crenças e mudanças de políticas públicas 

• Aprendizado orientado para a política: 

► Mudanças de pensamento ou comportamento que resultam da 

experiência e/ou de novas informações e que são relacionadas com o 

atingimento ou revisão dos objetivos da política. 

► Afetam mais as crenças secundárias que as outras. 

 

• Perturbações externas: 

► Mudanças nas condições socioeconômicas, impactos de outros 

subsistemas, mudanças eleitorais, desastres... 

► Principais impactos: redistribuição de forças e recursos políticos; 

abertura de janelas de oportunidade... 
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Outras possibilidades para mudanças nas crenças e nas políticas 

• Choques internos: 

► Eventos que atraem o foco para determinados aspectos da política no 

tema (falhas, lacunas...). 

► Alteram a distribuição de recursos. 

► Favorecem os argumentos das minorias e aumenta a possibilidade de 

divisão da coalizão dominante. 

 

• Acordos negociados: 

► Situações em que a situação atual não satisfaz as coalizões e se mostra 

necessário chegar a uma proposta que vença os vetos mútuos. 

► Isso se mostra facilitado quando as coalizões tem menos opções de 

apelar e as alternativas se mostrarem pouco atraentes ou arriscadas. 
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Aplicação no caso brasileiro 

• Gramáticas (Nunes, 1997) 

► Clientelismo 

► Corporativismo 

► Insulamento burocrático 

► Universalismo de procedimentos 

 

• Outra lógica de funcionamento do sistema político e do 

Congresso? 
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Grupos 
• Grupo 1 

► Beatriz Serra Azul de Moraes Lopes 

► Henrique Pimentel Pascon 

► Maria Julia Salomao Fodra 

► Maria Victoria Silveira Martins 

► Victor Mauro Goncalves Setti 

 

• Grupo 2: ciclovias, agenda e implementação 
► Andreia dos Santos Pereira 

► Joel Teixeira dos Santos Junior 

► Lucas Alexandre Fernandes 

► Paloma Aparecida Vieira da Silva 

► Tainá Maiara Farias 

► Thais Larissa Batista de Andrade 

 

• Grupo 3: ciclovia ou faixa de ônibus 
► Douglas Pereira da Silva 

► Eduardo Sisti Ribeiro Leite 

► Erik Soares da Silva 

► Lucas Marques Gasbarro 

► Miriam Manetta Algarra 

 

• Grupo 4: passe livre? 
► Amanda Faria Lima 

► Daniele Crubellati 

► Danila Ferreira Frederici 

► Felipe Rogerio Santos 

 

• Grupo 5: mais médicos 
► Ana Paula de Sousa Zanella 

► Amanda Cristina Salgado de Souza 

► Cristina Gomes Firmino 

► Deyvisson Bruno Alves de Paiva 

► Janaina Ibiapina da Rocha 

► Matheus Roiffe Vicentin 

 

• Grupo 6: educação (básica/ fundamental) 
► Alan Ferreira dos Santos 

► Alex Ferreira dos Santos 

► Fernanda Vendramel Ferreira Francisco 

► Ingrid Roberta Figueiredo Laranjeira 

► Kleiton Aliandro 

► Vanessa Carolina da Silva Dias 

 

• Grupo 7: agenda de governo, setprial, a aprtir do plano 
plurianual 
► Camila de Oliveira Santos 

► Leticia Portugal do Nascimento 

► Luiz Guilerme Pereira Cunha 

► Thais Ferreira Costa 

► Thalita Cordeiro Pereira 

 

• Grupo 8 esporte e lazer  
► Alan Theodoro Martins 

► Augusto Takeshi Amagai 

► Carolina Garcia Astolfo 

► Danielle Satie Yonamine Yamaguti 

► Danilo Shinki Yoshizato 

► Fernanda Luiza de Souza Ribeiro 

► Geordy Lopes de Souza 

► Joanice Dorte 

► Lucas Kuguio Galdino 

► Marcel Norie Bergamin Sugimoto 

► Rene de Sousa Alves 

► Ricardo Luís Patroni 

► Rodrigo Monteiro Mendonça 

► Thiago Delgado Moyses 
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PROPOSTA PARA REDUZIR JORNADA E SALÁRIO ENFRENTA RESISTÊNCIA DE SINDICATOS E 
EMPRESAS 

 

SÃO PAULO, RIO e BRASÍLIA - Anunciado para evitar um corte ainda maior de postos de trabalho, o Plano de Proteção ao Emprego enfrenta 
resistência de empresas e sindicatos e já corre o risco de produzir resultados muito aquém do esperado pelo governo. Menos de 24 horas depois da 
divulgação do plano, a General Motors comunicou a redução permanente de 5% de seus empregados em São Caetano do Sul, no ABC paulista — o 
equivalente a cerca de 500 funcionários. As demissões começaram na segunda-feira, mesmo dia em que Luiz Moan, diretor de Assuntos Institucionais 
da GM e presidente da Anfavea, associação das montadoras e entidade que colaborou com a elaboração da proposta, participava do lançamento do 
plano Brasília. 

Em nota, a GM declarou apoiar o novo programa, mas ressaltou que “no caso específico de necessidade de restruturação de uma operação industrial 
para adequar sua organização a uma nova realidade de mercado, não é o melhor caminho neste momento”. A Fiat também informou que não 
pretende aderir ao programa. Já a Volkswagen e a Mercedes-Benz disseram que ainda aguardam definição melhor da proposta. 

A medida provisória que criou o plano autoriza empresas a reduzir jornada de trabalho e salários em até 30%, pelo período máximo de um ano. Na 
prática, porém, a perda do trabalhador seria de no máximo 15%, porque o governo vai usar dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para bancar metade do salário cortado. Antes de ser adotada, a medida precisa ser alvo de acordo coletivo entre empresas e trabalhadores. E 
sindicalistas também preveem dificuldades para negociar o corte de salários. 

— A premissa tem de ser o menor impacto possível nos salários. Podemos, por exemplo, negociar uma redução de 10% da jornada e do salário, mas 
com as empresas bancado os 5% em forma de vale-alimentação. É uma possibilidade — afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, Rafael Marques. 

Mais enfático, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região, João Alves, disse que o plano “não foi bem recebido” e não haverá 
negociação para redução de jornada e salário. 

— Esse é um programa de proteção à empresa, e não ao emprego. Não há como o trabalhador pagar sozinho a queda do mercado. O governo, para 
defender realmente os empregos, deveria adotar medidas mais eficazes de controle da inflação e reduzir a taxa de juros para estimular os 
investimentos no país — afirmou. 

De acordo com o Ministério do Trabalho, pelo menos cinco setores já manifestaram interesse em aderir ao PPE: automotivo, carnes, açúcar e álcool, 
componentes eletrônicos e metalúrgico. Um comitê do governo ainda vai definir os segmentos que podem aderir, mas segundo o ministério, são 
potenciais beneficiários aqueles que recorrem ao lay-off  (suspensão temporária do contrato de trabalho). Entre janeiro e junho, 11.481 trabalhadores, 
principalmente da indústria (fabricação de automóveis e álcool) e agropecuária (cultivo de cana-de açúcar), foram colocados em lay-off. 

Especialista em mercado de trabalho, o professor da UFRJ João Saboia, afirma que, diante da crise, a proposta do governo é boa para o trabalhador. 
Mas há dúvidas sobre o interesse das empresas. 

— Para o trabalhador, reduzir a jornada em 30% ganhando 85% do salário é uma proposta muito positiva, mas a empresa vai ter que assumir alguns 
compromissos, como a estabilidade ao fim do período. Resta saber o que a empresas estão pensando. Se não tiver perspectiva de melhoria na frente, 
não vão querer o acordo, vão insistir na demissão — diz. 

Entre as empresas de máquinas e equipamentos, a previsão também é de baixa adesão ao plano. 

— Num momento como este, todos devem dar a sua contribuição. Mas há no Brasil a cultura de que toda proposta que vem do empregador é contra 
o empregado. Não querem perder. Não conseguem compreender que pode se perder o anel, mas não o dedo — afirma o diretor de Assuntos 
Tributários, Relações Trabalhistas e Financiamentos da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Hiroyuki Sato. 



Próxima aula: A visão institucionalista e a escolha racional nas 
políticas públicas 

• IMMERGUT, Ellen. O Núcleo Teórico do Novo 

Institucionalismo. 1998, In SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, 

Elisabete.  Políticas Públicas – Coletânea Volume 1. 2007 

 

• Disponível em 

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