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O que afinal fazem as organizações sociais? 

 

Quais os papéis das instituições na produção 

de resultados sociais e econômicos? 

 

Qual a eficiência e efetividade das 

organizações públicas na alocação social de 

bens e serviços? 



Instituições: o que são? 

• Conjunto de normas, regras de comportamento, arranjos 

organizacionais, edificações, conhecimento, entre outras, 

relativamente invariantes frente à rotatividade de indivíduos e 

resilientes às preferências e expectativas. 

 

• Interações e dependências entre as engrenagens políticas e 

administrativas. 

 

• São criação humana e podem ser modificadas pela política. 

 

• Mudanças provocam desdobramentos incertos: altera a regra do 

jogo. 
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O que as instituições fazem? 

• Definem e modificam valores, estratégias e significado das ações. 

 

• Restringem e corrompem o comportamento humano, produzindo 

normas sociais e referências cognitivas. 

 

• Induzem comportamentos específicos, estratégicos. 

 

• Fornecem meios de liberação de vínculos sociais. 
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Análise das instituições 

• Atuam como indivíduos autônomos, independente de seus 

microcomponentes 

 

• Tomam decisões, fazem escolhas 

 

• Possuem interesses, preferências e objetivos próprios 

 

• São mais que simples espelho das forças sociais 

 

• Questão analítica: até onde considerar as instituições com as 

características de indivíduos 
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Institucionalismo versus ciência política “tradicional” 
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Ciência Política 
“tradicional” 

Institucionalismo 

Preferências 
Não podem ser 
descobertas, são reveladas 
pelo comportamento 

As preferências são 
moldadas pelas instituições 

Agregação 
Eficiente, equilíbrio 
 

Ineficiente, não é a soma 
dos interesses individuais, 
second Best, permitem 
decisões mesmo sem 
consenso 

Normativo Utilitário, interesse público 
Diferente do interesse 
público, viés causado pelas 
instituições 



Análises no institucionalismo 

• Eixos 

► Poder 

► Cálculo racional 

► Estrutura 

 

• Possibilidades analíticas:  

► Analisar o Estado e suas subdivisões (burocracia, Judiciário, 

Legislativo...) como indivíduos autônomos 

► Determinar o papel das instituições e regras no processo de políticas 

públicas 

► Estudo dos efeitos institucionais nos resultados e no processo da ação 

política 
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Algumas abordagens institucionalistas 

• Escolha racional 

 

• Teoria da organização 

 

• Sociológica 

 

• Normativa, neoinstitucional 

 

• Co-construção 

 

• Histórica 
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Abordagens: Escolha racional 

• Instituições = regras de decisão 

 

• Ação estratégica de atores racionais 

 

• Votos: amálgama indefinido de escolhas honestas e estratégicas 

 

• Visão institucionalista antiga sobre o setor público: 

► Considerado como homogêneo e coerente, racional. 

► Consegue definir critérios de interesse geral 

► Subordinado à vontade de seus líderes 

► Autoridade legal fornece a força da governança 
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Abordagens: Teoria da organização 

• Instituições = rotinas de processamento e classificação de 

informações  

 

• O comportamento não expressa preferências, mas resulta dos 

mecanismos que os indivíduos adotam para superar seus limites 

cognitivos 

 

• Racionalidade limitada, garbage can... 
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Abordagens do institucionalismo: sociológicca 

• As organizações possuem vida e interesses próprios 

► A luta pela sobrevivência pode levar a negligenciar ou distorcer suas 

metas originais 

► Transformam-se em empreendedores ativos  

 

• Incongruências entre os fins alcançados e os declarados das 

instituições. 

 

• Institucionalização: processo de aquisição de valores que 

ultrapassam as exigências técnicas das tarefas organizacionais.  

► Processo de natureza cognitiva, molda a imaginação dos atores. 

► Criação de mitos explanatório e ritos 
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Abordagens : normativa, novo institucionalismo 

• Instituições pensadas como regras do jogo, moldando inclusive de 

que forma se darão os conflitos. 

 

• A abordagem considera que as organizações são apenas 

parcialmente gerenciáveis pelos seus líderes 

► É fácil politicamente iniciar reformas administrativas, mas difícil 

concluí-las. 

► Reformas geram mais reformas que mudanças  rotina reformista 

 

• Funcionamento e políticas são moldados por jogos de poder, 

assim as organizações devem canalizar comportamentos 

oportunistas para garantir maior estabilidade. 
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Abordagens: ordens locais co-construídas 

• As organizações são inseridas em tecidos locais e, mesmo tendo 

aparências relativamente uniformes, são muito diversas quando seu 

funcionamento é analisado em profundidade. 

 

• Arranjos institucionais são negociados localmente 

 

• Governo é de natureza coletiva entre as instituições públicas e as 

privadas e sociais dentro de cada contexto. 
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Abordagens do institucionalismo: Institucionalismo histórico 

• Instituições = regras, procedimentos, normas, legados 

► As instituições não são homogêneas, mas palco de conflitos internos 

de valores e interesses 

► A ação política molda as instituições dentro de contextos e 

contingências históricos específicos 

 

• Governo, cultura, linguagem, símbolos podem oferecer condições 

que facilitem a mobilização política e a atuação dos grupos e 

interesses. 

 

• Resultados são vistos como consequências de diferentes 

representações de interesses e dependentes das trajetórias já 

estabelecidas, 
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Questões metodológicas do institucionalismo histórico 

• Complexidade (multicausalidade) pode levar à singularização de 

cada evento 

 

• Determinação de causalidade histórica pode ser dificultada – 

interpretação 

 

• Necessidade de sistematização 

 

• Estudos comparativos amplos: mitigar a singularidade 
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Atores e instituições 

• Atores sociais, econômicos e políticos 

 

• Vão além de maximizar seu interesse próprio com base em 

limitações do contexto 

 

• Buscam garantir suas apostas em ambiente incerto 

 

• Traçam estratégias. Tentam moldar o contexto para: 

► Melhorar chances futuras 

► Constituir suas identidades e interesses 
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Aprendizado institucional 

• Alteração da probabilidade de fazer determinadas escolhas face às 

experiências passadas 

 

• Modificação de competências 

 

• Modificação de aspirações 

 

• Preferências e significados se desenvolvem e se alteram com a 

experiência 
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Construção política de interesses 

• Interesses: endógenos ou exógenos? 

 

• Instituições como filtros ou favorecedores de determinadas 

interpretações dos objetivos dos atores 

 

• Símbolos como instituições 

► Conformam comportamentos 

► Afetam a compreensão do mundo 

► Oferecem modelos interpretativos que facilitam a mobilização política 

 

• Processos políticos mais importantes que os resultados 
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Próximas aulas 

• 22/07: Accountability, controle e participação em políticas 

públicas 

► Texto base: PINHO, José A. G.; SACRAMENTO, Ana R. S. 

Accountability: já podemos traduzi-la para o português? Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 43, n. 6, p. 1343-1368, 

nov./dez. 2009 

 

• 29/07: Apresentações prévias dos trabalhos dos grupos 

► 20 minutos para cada grupos apresentar o tema, o que já possui e 

como estará estruturando a análise da política pública em seu trabalho 

final 
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Atividade: grupos de 3-4 pessoas 

• Escolha uma instituição qualquer que vocês conheçam 

minimamente (pública ou privada) e a analise em termos de: 

► Interesses e preferências dos atores internos envolvidos, assim como 

as regras de resolução de conflitos e de tomada de decisões; 

► Relações com grupos e interesses sociais externos que podem afetar a 

maneira de atuação dessa instituição; 

► Algumas possíveis preferências da instituição, tomando como base as 

decisões tomadas e o posicionamento estratégico decorrente 
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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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