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Introdução
Este artigo pretende oferecer uma aborda
gem crítica às principais concepções e pers
pectivas teóricas da reform a do Estado pre
sentes na literatura recente. Primeiramente, é
importante reconhecer que esta literatura não
se traduz em um corpo unificado de pensamen
to Ao contrário, oferece respostas diferentes,
dispersas e fragmentadas à questão de como
reconstruir o Estado no sentido de melhor ca
pacitá-lo a intervir e implementar as políticas
econômicas, manter a ordem pública e oferecer
serviços sociais com boa qualidade. Embora as
diferentes abordagens teóricas compartilhem
da necessidade de reformar o Estado, são dis
tintas as compreensões e os sentidos imputa
dos à essa reforma, logo, diferentes agendas e
programas de reforma têm sido propostos e
adotados. Conseqüentemente, qualquer revi
são nesta diversa literatura será sempre parcial
e, naturalmente, incompleta.
De início, observa-se que, com raras ex
ceções, esta literatura tem oferecido poucas
alternativas além dos mecanismos de proteção
das agências públicas contra as tentativas de
sua apropriação pelos interesesses privados,
isto é, rent seeking.' Note-se também que a
literaturaé fortemente influenciada pelas abor
dagens da economia política que percebem a

reforma do Estado apenas como resultado das
pressões do mercado internacional em busca
do apoio de políticas econômicas capazes de
garantir e atrair novos investimentos estrangei
ros em uma economia globalizada. No entanto,
é importante reconhecer que o Estado deve ser
reformado não apenas como conseqüência das
pressões do mercado internacional por mais
agilidade e eficiência, m as principalm ente
porque o Estado tem fracassado nas suas
funções de prover e adm inistrar serviços pú
blicos básicos e essenciais aos cidadãos,
com qualidade.
Portanto, o que se deveria esperar de uma
reforma estatal é justamente que ela permita ao
Estado assegurar a boa governança, na qual o
controle austero das finanças públicas e as
soluções de mercado constituem as regras do
jogo. Bom governo, boa empresa pública e boa
administração pública significam o desenvolvi
mento da capacidade administativa no sentido de
melhorar tanto o desempenho público e a quali
dade dos serviços dirigidos às necessidades pú
blicas, como a satisfação dos consumidores.
Outro tema importante e ausente na maior
parte da literatura é a análise dos mecanismos
institucionais de controle mútuo, que permi
tem ao governo monitorar o comportamento de
agentes econômicos privados e, aos cidadãos,
controlar o próprio governo. A incorporação
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desses mecanismos de restrição define a refor
m a do Estado principalmente em termos de
accountability~ e participação, portanto não
apenas com o m era questão de eficiência.
Aliás, a eficiência é justamente a conseqüência
dos mecanismos de accountability.
Assim concebida a reforma do Estado,
entende-se que a estratégia, adotada por alguns
especialistas, de insular as agências econômi
cas com o objetivo de maximizar a eficácia
estatal possa dar bons resultados apenas a curto
prazo e, eventualmente, inclusive contribuir
para fortalecer a confiança no governo, na
medida em que facilita intervenções estatais
drásticas e profundas, sem os custos “naturais”
e as dificuldades que acompanham o processo
de negociação democrática. A longo prazo,
porém, o insulamento tende a produzir vários
efeitos de rent seeking imprevistos, perversos
e predatórios, pois aumentam excessivamente
a autonomia burocrática. Por outro lado, na
presença de mecanismos de accountability —
especialmente via eleições — , políticos e bu
rocratas perseguem seus interesses ao mesmo
tempo que estão sujeitos a sanções pelos cida
dãos. O desafio dos cidadãos consiste, então,
em persuadir o governo a agir no sentido de
fortalecer o bem-estar social, em vez de privi
legiar interesses individuais, freqüentemente
em conluio com setores privados.
N a próxima seção, serão apresentadas as
principais direções que têm norteado a reorga
nização da nova ação do Estado no sentido de
um a melhor performance do setor público. Em
seguida, será oferecida uma resumida descri
ção da gênese de cada escola teórica, bem
como, das concepções e principais preocupa
ções sobre a reforma do Estado oferecida pelas
diferentes abordagens. No final, serão compa
rados as fragilidades e recursos analíticos, fo
calizando nos posicionamentos que cada abor
dagem tem adotado em relação à três temas
fundamentais: formas de proteção das agências
públicas contra rent seeking, quais são as melho
res fonnas de governo e regime político capazes
de implementar reformas; e as posições e ênfases
adotadas pelas diferentes perspectivas teóricas
em relação aos obstáculos políticos à reforma e
performance das agências públicas.
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Fontes de uma Nova Ação
Governamental
As últimas duas décadas revelaram as debilidades institucionais, financeiras e organi
zacionais do setor público.3 Sob uma crise
fiscal sem precedentes, o Estado tem sido im
potente para formular políticas públicas capa
zes de superar problemas estruturais como a
inflação, o desemprego, a corrupção etc. Con
seqüentemente, é crescente o desequilíbrio en
tre a ineficiente ação governamental e a já
saturada demanda coletiva por bens e serviços
públicos.
A distância entre demandas coletivas e
oferta governamental levou a um a ampla revi
são conceituai do paradigma do Estado de
Bem-Estar Social dos anos 50 e 60. Em busca
da redefinição do papel ideal do Estado, várias
questões foram formuladas visando a adequa
ção do setor público como a melhor e mais
eficiente alternativa de alocação de recursos
para solucionar as falhas do mercado.
Entre os autores que apontaram a existên
cia de “fracassos governam entais”, Anne
Krueger observou que, independente das fa
lhas do mercado, os fracassos governamentais
foram colossais, em muitos países, chegando a
superar significativamente o fracasso do merca
do: houve fracassos “tanto de omissão como
de comprometimento” (Krueger, 1990, p. 9).
Em sua avaliação, a autora considera os
programas de investimento governamentais al
tamente ineficientes e perdulários e o controle
governamental sobre as atividades do setor
privado difuso e custoso. Afirma que o déficit
do setor público governamental, alimentado
pelo déficit das empresas do setor público,
pelos excessivos programas de investimento e
por outros gastos governamentais, conduziram
a altos índices de inflação, com conseqüências
previsíveis para alocação de recursos entre
competidores e falha na manutenção das faci
lidades de infra-estrutura existentes. Todos es
ses fenômenos ocorreram no contexto de en
volvimento governamental difuso no controle
da economia privada.
De acordo com Guy Peters (1992),4 é
possível perceber uma nova orientação na

reorganização da ação governamental. Ao
contrário das décadas anteriores, caracteriza
das por ampla intervenção estatal, os recentes
objetivos centrais dos governos têm sido efi
ciência e eficácia, de modo a garantir o melhor
desempenho público.
Para atingir esses objetivos, as reformas
das políticas públicas apresentam duas carac
terísticas indispensáveis: descentralização e
accountability. Descentralização pretende for
talecer a autonomia administrativa, financeira,
e decisória do governo local, assim como sub
m etera ação governamental ao controle social.
Descentralização contém ainda outros compo
nentes: “administração para o povo” e “admi
nistração pelo povo” . O primeiro componente,
também chamado “objetivos administrativos” ,
dirige-se para a maximização da satisfação dos
“cidadãos-consumidores” em termos de resul
tados. Refere-se à qualidade, eficácia e eficiên
cia na oferta de serviços públicos. Deste ponto
de vista, descentralização tem significado a
agilidade administrativa do setor público na
oferta de bens públicos, ao mesmo tempo que
aborda o setor público a partir de padrões de
bom governo.
O segundo componente, também chama
do de “objetivos políticos”, propõe participa
ção efetiva e controle dos “cidadãos-consumi
dores” na administração das políticas públicas.
Além de serem consumidores de serviços pro
duzidos, os cidadãos passam a ter também
maior responsabilidade no que se refere à ação
pública. A principal preocupação situa-se na
democratização do processo decisório através
da transferência de certo grau de poder real à
esfera local.'
Descentralização não deve ser confundi
da com fragmentação ou com a perda de con
trole e poder governamentais. A necessidade
de mais flexibilidade de ação estatal produzida
pela descentralização também requer a manu
tenção de alguns instrumentos de supervisão e
controle, especialmente no que se refere à ca
pacidade do Estado de definir as ações estraté
gicas gerais que orientarão as decisões gover
namentais. A ausênciade um mecanismo geral
de coordenação que monitorize a ação descen

tralizada pode deixar espaço livre para interes
ses neolocais e, ao mesmo tempo, produzir
uma política pública ainda mais ineficiente e
fragmentada do que a ação centralizada.
Por isso, a busca por accountability deve
ser entendida como a necessidade de associar
o desempenho do serviço público com a res
posta fiscal e financeira do governo, em outras
palavras, trata-se de unir o desempenho do
governo com sua própria capacidade.
Outra preocupação para os reformistas
tem sido tornar flexível o sistema de tomada de
decisão na administração pública. Este proces
so estimulou a delegação de responsabilidades
a burocratas, associados a expansão de meca
nismos de controle societais. Agências públi
cas foram encorajadas a adotar estratégias or
ganizacionais efetivam ente orientadas para
promover a diversidade, a flexibilidade e a
criatividade em suas ações. D e fato, o padrão
de rigidez e a burocratização das organizações
públicas, um a conseqüência do modo tradicio
nal de administrar, limitaram a oferta de qua
lidade e políticas públicas eficientes.
No entanto, a dependência estrutural do
financiamento em contexto de crise impôs uma
agenda de reforma nos países em desenvolvi
mento que tem sido modelada pelos interesses
das agências multilaterais — o Banco M un
dial, o Banco Interamericano de Desenvolvi
mento - BID, o Fundo Monetário Internacio
nal - FMI etc. Como resultado, a reforma nos
países em desenvolvimento veio carregada de
muitos “ideologismos”, que provocaram resis
tência nacional e muitos mal-entendidos no
que diz respeito a alguns importantes objetivos
da reforma do Estado.
Como observou Thomas Callaghy,
“os atores do Norte mais envolvidos no processo
— o Fundo, os bancos e as principais agências
ocidentais de financiamento — pouco a pouco
perceberam que, sem prestar atenção à estabili
dade política doméstica e aos conflitos políticosociais, a liberalização econôm ica tende a
impedir tanto o sucesso econômico como o ajus
tamento político” (Callaghy, 1993, p. 165).

Logo, como Stephen Haggard e outros
mencionaram, além da estabilização e do ajus
te estrutural macroeconômico, um novo está-
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gio de reform a — a reforma institucional —
tomou-se central para a maioria dos novos
governos democráticos.
“Instituições precisam ser reformadas, construí
das ou reconstruídas, em parte porque os atuais
desafios políticos incluem medidas que são muito
mais intensivas no uso dos recursos administrati
vos, e em parte para consolidar as mudanças
políticas que foram feitas” (Haggard, 1995, p. 1).

Conforme mencionado de início, apesar
desse consenso em relação à necessidade da
reforma estatal, são diferentes as concepções
sobre o tipo de reforma adequada. Acrescentese que tempos e agendas também diferentes
foram propostos. Em poucas palavras, é possí
vel identificar pelo menos quatro6 diferentes
concepções teóricas da reforma do Estado: a
neoliberal, a sociológica, a da escolha racio
nal e o modelo do principal-agente. Neste
ponto, pode ser interessante e útil estabelecer
um diálogo crítico com esta literatura de modo
a esclarecer suas principais perspectivas.
É o que me proponho neste trabalho,
quando apresento as principais linhas que
compõem o debate sobre as possibilidades de

reorganização d a ação estatal co m o objetivo
de obter um desempenho público satisfatório.
Brevemente, dou conta da origem de cada
escola teórica e de suas principais perspectivas
sobre a reforma do Estado, com parando seus
méritos e debilidades analíticas a partir da pos
tura que cada uma adota em relação a três
questões fundamentais:
1. em relação às formas de proteção contra o
comportamento rent seeking-,
2. sobre a melhor form a de regim e político
para implementar as necessárias refor
mas;
3. sobre o grau de consideração dos obstácu
los políticos à aprovação e à implementação
das reformas e a importância dada a meca
nismos de avaliação do desempenho do
setor público propriamente dito.
Ao final desta resenha crítica, pretendo ter
oferecido um panorama elucidativo das dife
renças assim como das possíveis semelhanças
entre elas. As quatro abordagens que serão
apresentadas e discutidas no texto estão resu
midas no Quadro que se segue.

Q uadro 1
Resumo das Abordagens Teóricas da Reforma do Estado

Formas de Proteção
contra Rent Seeking

Natureza do
Regime Político

Preocupações Políticas
versus
Desempenho

Neoliberal

Redução das
Agências Públicas

Governo
Forte

Preocupações políticas
para Consolidar a
Estabilidade Econômica

Sociologia
Institucional

Insulamento ou
Embedded Autonomy

Governo
Forte

Preocupações Políticas Laços entre Estado e
Sociedade Civil
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Escolha Racional

Autonomia através da
Delegação a Agências
Burocráticas

Governo
Forte

Preocupações Políticas +
de desempenho
(Delegação)

Modelo
Principal-Agente

Controle Social
via Mecanismos de
Accountability

Democracia
Institucional

Preocupações Políticas +
de desempenho
(Accountability)

Abordagens Neoliberais
Em primeiro lugar, os herdeiros diretos do
pensamento neoliberal defenderam políticas
de livre mercado recomendadas pelo assim
chamado “Consenso de W ashington”. Para
seus adeptos, a reforma do Estado significa a
redução da influência do governo no mercado
e um aumento na eficiência burocrática: redu
ção de regulamentação desnecessária, reorientação de prioridades de gastos de acordo com
as opções orçamentárias do governo, privati
zação, melhora na entrega de serviços através
de terceirização e eliminação de “desperdício,
fraudes e abusos” mediante mudanças no
sistema de administração financeira. Para
Haggard,
“este padrão de pensamento, que nos remete ao
progressivismo americano, nasceu das profundas
crises fiscais, mas, em termos políticos, reflete a
idéia fundamentalmente conservadora de que o
papel do Estado deve ser limitado” (Haggard,
1995, p. 2).

O foco principal nesta primeira perspecti
va é de que as reformas do mercado promovi
das na fase de estabilização econômica não se
consolidarão se o desempenho das instituições
públicas não melhorar dramaticamente.7 As
sim, para aumentar a capacidade do Estado,
são necessárias reformas que apóiem as novas
políticas econômicas, as quais, porsua vez, são
requisito para o desenvolvimento econômico.
Segundo Frieden e Rogowski, a expansão
do comércio internacional causou uma “facili
dade exógena” — um decréscimo geral dos
custos, ou aumento nos lucros desse comércio
— e, como resultado, afetou a política domés
tica em virtualmente todos os países. Afirmam
os autores que as conseqüências do declínio
dos custos transacionais, no âmbito nacional,
podem ser observadas pelas pressões por refor
mas comerciais por parte dos atores econômi
cos domésticos.
No entanto, à medida que as políticas de
liberalização de comércio provocam efeitos
distributivos, os atores econômicos domésti
cos que tendem a apoiar estas políticas são
aqueles capazes de estimular a especialização
e de competir em condições similares com o

mercado internacional. Isto ocorre porque só
os atores mais capazes podem aproveitar as
novas oportunidades internacionalmente dis
poníveis e obter benefícios das reformas.
“Aqueles atores que se sentem ameaçados pela
maior especialização nos mais altos níveis de
atividade econômica internacional, ao contrário,
inclinam-se a pressionar por políticas que os pro
tejam das tendências econômicas globais” (Frie
den e Rogowski, 1994, p. 22).

O caso da implementação de reformas
orientadas para o mercado no Brasil constitui
um bom exemplo de dificuldades causadas por
efeitos distributivos, na m edida em que agra
vou a obtenção de um a ampla coalizão política.
Como estas reformas necessariamente afetam
os principais atores político-econômicos brasi
leiros porque inevitavelmente implicam a redistribuição de recursos de poder, o medo de
que pudessem produzir resultados indesejáveis
ou custos altos provocou incertezas que acaba
ram por prejudicar a realização de uma ampla
coalizão a favor de reformas macroeconômi
cas. Assim, o caso brasileiro é sempre tido
como problemático e talvez a experiência mais
atrasada.
Sylvia Maxfield sugere que o comércio
crescente e a competição pelo capital estran
geiro motivaram o aumento da qualidade, in
dependência e autonomia dos bancos centrais.
Segundo a autora,
“pelo menos no contexto de um país em desen
volvimento, as circunstâncias financeiras interna
cionais são uma parte importante da história sobre
as decisões de políticos, no que diz respeito a
delegar autoridade aos bancos centrais e a honrar
e proteger as decisões prévias, em relação à dis
crição do banco central” (Maxfield, 1995, p. 5).

Para ela, a autoridade independente dos
bancos centrais pode fortalecer ou limitar o
governo democrático, especialmente porque
pode provocar ou até mesmo garantir estabili
dade política para atrair recursos financeiros
internacionais.
Portanto, quando mercados financeiros
são desregulamentados e se tomam cada vez
mais integrados internacionalmente, o gover-
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no já não desfruta de um mercado cativo para
a segurança governamental. Quando o gover
no compete com uma miríade de outros instru
mentos e países por investimentos externos,
deve convencer os financistas sobre as garan
tias oferecidas pelo Estado. Assim, o valor da
independência do banco central aumenta por
que ele deve ser um sinal seguro para os
investidores.
Para Kaufman (1995), no entanto, é cru
cial distinguir entre reformas que expandam a
independência estatutária das instituições mo
netárias, por um lado, e a capacidade real das
autoridades monetárias de tomar decisões in
dependentes, por outro lado. Tom a como
exemplo o caso de Domingo Cavallo, quando
Ministro da Economia na Argentina, para ilus
trar o caso em que a credibilidade de uma
política macroeconômica freqüentemente de
pende menos de arranjos institucionais impes
soais do que da capacidade e confiança de indi
víduos pessoalmente capazes de tomar decisões.
Admite ainda que seja possível questionar até que
ponto a abordagem político-econômic a da refor
ma do Estado vai além das reformas de bancos
centrais, ministros de finanças, e outras insti
tuições macroeconômicas.
Segundo Hisham Aidi (1996), a experiên
cia mexicana introduziu dúvidas quanto à rei
vindicação neoliberal de redução do Estado
com o objetivo de atingir a liberalização eco
nômica através da eliminação do rent seeking.
Para o autor, a privatização do Estado mexica
no não apenas não eliminou o comportamento
típico de rent seeking, como o estimulou atra
vés da discreta alocação de oportunidades de
mercado para o setor privado.
Contudo, é importante que se reconheça
que a posição original de redução das agências
estatais, largamente difundida durante a déca
da de 80, já não encontra tanto consenso dentro
do próprio grupo dos representantes e difuso
res do pensamento neoliberal. Na realidade, na
segunda metade da década de 90 vem sendo
claramente percebido que a agenda neoliberal
perde fôlego, consistência e homogeneidade
perante seus principais representantes. Um
bom exemplo é o relatório do Banco Mundial
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(1997) dedicado exclusivamente às experiên
cias de reforma do Estado e aos desafios para
a construção de um Estado capaz e eficiente.
Neste relatório, o Banco Mundial deixa
claro que
“reduzir ou diluir o papel do Estado não pode ser
o final da história da reforma. Mesmo com mais
seletividade e maior confiança dos cidadãos e dos
agentes privados, a entrega eficiente de um gran
de conjunto de necessidades coletivas ainda sig
nifica fazer as instituições centrais do Estado
funcionarem melhor. Para o bem-estar humano
avançar, as capacidades do Estado — definidas
enquanto as habilidades de implementar e promo
ver ações coletivas eficientemente — devem ser
aumentadas. [...] Mas capacidade estatal não é
destino. Aumentar a capacidade do Estado signi
fica revigorar as instituições públicas; significa
definir as regras efetivas e constrangimentos
orientados para checar as ações arbitrárias do
Estado, bem como, combater a corrupção enrai
zada; significa submeter as instituições do Estado
a uma maior competição para aumentar a sua
eficiência; significa a melhora do desempenho
das instituições estatais melhorando pagamentos
e incentivos; e, finalmente, significa fazer o Esta
do mais responsável em relação às necessidades
da população trazendo o governo mais perto dos
interesses da população ao aumentar a participa
ção e descentralização.”

Esta nova tomada de posição do Banco
Mundial de revalorização das instituições go
vernamentais fica mais explícita quando o re
latório afirma que
“mais importante é que nós agora vemos que
mercados e governos são complementares: o Es
tado é essencial para organizar as fundamentais e
apropriadas instituições do mercado” (Banco
Mundial, pp. 3-4).8

A Abordagem Sociológica
Esta abordagem pressupõe um Estado
mais ativo e se inspira em modelos de interven
cionismo estatal, como o dos países recém-industrializados da Ásia Oriental. Percebe na
força da sociedade civil um elemento impor
tante para a eficácia do governo e das institui
ções públicas. Segundo esta abordagem, a re
forma do Estado implica a expansão seletiva

das atividades do governo, vez que a mudança
para a economia de mercado teria criado uma
demanda tanto de novas ações reguladoras —
supervisão de m ercados financeiros, das re
lações industriais e das empresas recém-privatizadas, por exemplo — como de algumas
medidas distributivas— de infra-estrutura, manu
tenção etc.
A autonomia estatal aliada à uma capaci
dade burocrática fortalecida é citada por Peter
Evans como o traço mais importante do Estado
em desenvolvimento. No entanto, esta é uma
autonomia sutilmente diferente, que ele chama
de ‘embedded autonom y’.9 Em suas palavras,
esta autonomia,
“precisamente a imagem especular do despotis
mo incoerente do Estado predatório, é a chave
para a eficácia do Estado em desenvolvimento.
'Embedded autonomy’ alia o insulamento buro
crático weberiano em intensa conexão com a es
trutura social que rodeia o Estado” (Evans, 1995,
p. 12).

termos de uma maior capacidade redistributiva
de Estados em desenvolvimento.
Sua preocupação principal no último ca
pítulo de Rethinthing the Embedded Autonomy
é, portanto, sobre a possibilidade de que a
embedded autonomy possa também ser cons
truída em torno de laços que unam outros
grupos sociais, em vez de vínculos exclusivos
entre elites empresariais. M enciona o exemplo
do Estado hindu de Kerala, onde cidadãos têm
uma longa tradição de participação e ativismo
social. Para Evans, o caso de Kerala apresenta
dois traços possíveis de Estado em desenvol
vimento:
“em primeiro lugar, demonstra que a embeddedness não é necessariamente restrita à conexões
com o capital industrial; em segundo lugar, revela
que estar ligado a um só grupo é sempre proble
mático, seja qual foro grupo. Em poucas palavras,
o caso Kerala reforça a idéia de que a reconstrução
deva envolver uma definição de embeddedness
mais abrangente” (Evans, 1995, p. 246).

Para este autor,
“a autonomia estatal foi limitada pelo contexto
internacional — tanto geopolítico quanto eco
nômico — que conspirou para criar a convicção
de que primeiro, a rápida industrialização era
necessária para a sobrevivência do regime e
depois, a competitividade na exportação era es
sencial para a industrialização. O compromisso
com a industrialização motivou tentativas de
promover o crescimento do capital industrial
local, que, por sua excepcional autonomia, per
mitiu ao Estado controlar a formação de víncu
los que unem capital e Estado. A conjuntura
como um todo tornou possível esta embedded
autonomy, que caracterizou estes impressionan
tes períodos estatais de crescimento industrial”
(Evans, 1995, p. 124).

No entanto, Evans acrescenta que a em 
bedded autonomy presente nos Estados em
desenvolvimento foi construída essencialmen
te em torno das elites individuais, através de
um apoio mútuo, no qual um aparelho de Es
tado fortalecido e coerente facilitou a organi
zação do capital industrial. Logo, reconhece
que a embedded autonomy aumenta a coerên
cia do capital a expensas do trabalho. Esta idéia
contradiz a validade da embedded autonomy em

No entanto, argumenta, como Kerala não
é um Estado em desenvolvimento desde que
definido em termos de crescimento econômi
co, dificilmente pode ser considerado um a ex
periência hipotética.
Considera então o caso da Áustria como
alternativa. Para ele, “ a Áustria exemplifica o
modo pelo qual o Estado e as classes se cons
tituem mutuamente [...]. N a m edida em que os
atores na sociedade civil tornam-se mais orga
nizados, um aparelho de Estado sólido e sofis
ticado passa a ser mais necessário, e não me
nos”. N o entanto, acrescenta, se o Estado for
representativo de todos os tipos de interesses
da sociedade, a autonomia deste Estado e sua
burocracia serão no mínimo questionáveis.
Outro defensor das “associações cívicas”
entre o Estado e os atores sociais como meio
de obter confiança e cooperação nas ações do
Estado é Robert Putnam. N uma rara análise
profunda sobre as diferenças regionais na Itá
lia, afirma que o desempenho de um governo
está intimamente relacionado ao caráter cívico
da vida política e social. Assim, quanto mais
civicamente organizada for a região, mais efi
caz será seu governo. Para Putnam, “regiões
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com muitas associações cívicas, muitos leito
res de jornal, muitos eleitores voltados para
causas específicas e poucas redes clientelísticas tendem a alimentar governos mais efica
zes” (Putnam 1993, p. 99). D e acordo com sua
tese, a participação em associações cívicas
promoveu tradições de assistência mútua, so
lidariedade e espírito público, porque inculcou
hábitos de cooperação assim como um senso
de responsabilidade compartilhada. Portanto,
associações civis fortes e Estado forte cami
nham juntos.
Chalmers e outros chegam a uma conclu
são similar. Acreditam que houve uma nova
onda de estruturas diferentes de representação
popular — ainda incipiente e parcial mas, real
— que denominam “redes associativas”. Estas
redes, que ligariam o Estado aos atores sociais
através de laços interpessoais, mediáticos e/ou
interorganizacionais, surgem principalmente
em contexto de estruturas de representação
menos centralizadas. Os autores sugerem tam
bém que a presença de associações populares
podem garantir o progresso ao
“estabelecer um governo estável e eficaz, superar
a desigualdade ainda drástica na região e, em
terceiro lugar, ao construir espaços onde o povo
pode efetivamente participar e ter suas reivindi
cações seriamente consideradas” (Chalmers,
Martin e Piester 1996, p. 19).

Portanto, ao oferecer uma participação expres
siva, as redes associativas abrangem um pa
drão de eficácia democrática.
O ’D onnell (1993) insiste que a tarefa
mais importante das novas democracias é a de
criar canais e incentivos para que todas as
forças políticas possam expressar seus interes
ses no marco das instituições representativas.
Se as decisões e as escolhas não forem mediatizadas pelas instituições, estabelece-se o que
o autor chama de “democracia delegativa”, na
qual as instituições representativas não neces
sariamente deterioram, mas certamente per
dem seu vigor.
Escolha Racional
A terceira interpretação teórica da refor
m a estatal tem seu expoente em Stephan Hag-
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gard (1995) e sua noção de “delegação” e
governo eficiente. Em suas palavras,
“a reforma do Estado pode ser vista como um
processo de reelaboração de um contrato entre
políticos eleitos e burocratas, em termos de um
processo político que procura estabelecer um
equilíbrio entre os ganhos de eficiência a serem
obtidos pela delegação, os interesses dos executi
vos e legisladores de controlar os agentes buro
cráticos para fins políticos, e a necessidade de
políticos e burocratas de responder aos grupos de
interesses organizadores”.

Haggard enfatiza o papel decisivo de de
terminadas agências administrativas na manu
tenção de sua própria autonomia e inde
pendência a longo prazo. N o entanto, ao
contrário da abordagem tecnocrática da refor
ma da burocracia, que defende o insulamento
da pressão dos grupos políticos e de interesses,
o autor autor argumenta que as burocracias e
as agências ganham sua independência preci
samente ao construírem as bases de um apoio
eleitoral organizado.
Haggard prossegue apontando um con
junto de fatores que tende a influenciar a natu
reza do perfil administrativo e constitucional,
entre eles o grau de conflito ou de cooperação
entre o Presidente, o Legislativo e o poder do
Presidente. Para o autor, onde o Presidente e o
Legislativo são aliados, ou onde o Presidente
conta com significativo poder Legislativo, há
uma grande possibilidade de se criar uma es
trutura administrativa coerente. Disciplina parti
dária é outro item que aumenta as chances de
êxito numa reforma de Estado. Por outro lado,
se o perfil institucional for caracterizado pela
polarização ideológica e pela presença de um
sistema partidário com frágil disciplina inter
na, será mais difícil implementar a reforma
estatal enquanto, sim ultaneam ente, grupos
contrários à reforma tenderão a obter maior
representação política.10
Haggard afirma ainda que qualquer aná
lise da reforma do Estado deveria partir da
constatação de que mudanças institucionais
são promovidas por políticos que têm interesse
específico em servir às suas bases eleitorais. O
Presidente e todo o Executivo estão mais inte

ressados em implementar uma administração
mais competente. Mesmo se não puderem con
correr à reeleição imediata, presidentes estão
sempre preocupados em maximizar seu poder
político e sua influência a longo prazo. No
entanto, o autor concorda que o desempenho dos
políticos depende das preferências dos grupos de
interesse e do eleitorado, assim como do contexto
institucional onde operam. De acordo com a
perspectiva do novo institucionalismo, as ins
tituições organizam os incentivos não apenas
para os executivos, ministros e legisladores,
mas também para importantes grupos de inte
resse; como resultado, as instituições configu
ram a eficiência do processo político (Haggard, 1995; Geddes, 1994, Moe, 1994).11
A teoria da capacidade do Estado desen
volvida por Geddes confronta os interesses de
modo mais preciso. Em particular, percebe o
Estado como uma coleção de políticos e buro
cratas egoístas em busca da maximização do
sucesso da carreira. Argumenta que a capaci
dade do Estado é essencialmente a questão dos
políticos identificarem seus interesses indivi
duais com os de um Estado eficaz. Como con
sidera que os políticos apoiarão a reforma do
Estado apenas se ela maximizar suas chances
pessoais de sobrevivência política no sistema
eleitoral, conclui que no governo democrático
não se deve esperar cooperação espontânea
através da ação das massas ou pela repre
sentação automática dos interesses, a não ser
na presença de alguns incentivos seletivos.
Geddes acrescenta que se estes benefícios à
cooperação individual para a reform a estatal
forem incertos no presente, os indivíduos ten
derão a agir como free-riders, isto é, procura
rão usufruir dos benefícios sem contribuir
para sua realização e sem estím ulo para se
organizar e reivindicar coletivam ente a re
form a do Estado.
Segundo Geddes, um melhor desempe
nho burocrático requer algumas formas de insulamento burocrático, entendendo-se por insulamento a presença de algumas proteções
institucionais, tais como recrutamento por mé
rito, regras de promoção etc., que permitiriam
aos burocratas ser mais eficientes para agregar

as escolhas políticas dos cidadãos. O mais
importante, no entanto, é que as agências bu
rocráticas precisam ser protegidas das reivin
dicações de recursos feitas por poderosos indi
víduos ou grupos da sociedade.
Contudo, reconhece que o insulamento
não resolve todos os problemas burocráticos,
pois as burocracias sempre encontrarão moti
vos para expandir seus orçamentos e tolerar a
ineficiência. Além disso, observa,
“insulamento não significa que os burocratas go
vernamentais devam ser cercados por fossos e
muros de pedras. Ao contrário, uma agência insu
lada é antes uma célula cercada por suas membra
nas semipermeáveis. A informação e os recursos
circulam através da membrana do meio ambiente
para a agência e vice-versa, mas a agência, como
a célula, é capaz de manter sua integridade orga
nizacional e perseverar na busca de seus próprios
objetivos. Pode constituir alianças e relações coo
perativas, mas é sempre capaz de limitar a capa
cidade de intervenção de atores externos no
exercício de suas tarefas” (Geddes 1994, p. 50).12

Como os indivíduos sempre se benefi
ciam de bens públicos — tais como a reforma
burocrática— , quer tenham participado ou não
de movimentos para obtê-los, Geddes conside
ra ainda que os cidadãos comuns não encon
tram estímulo para arriscar-se ou dispender
recursos para organizar-se:
“os esforços para obter reformas configuram pro
blemas de ação coletiva13 nos quais 3 maioria dos
membros de uma determinada sociedade estariam
em melhor posição se todos tivessem cooperado
para resolvê-los, mas cooperação implicaria sacrifícos que não seriam racionais para um indiví
duo” (Geddes, 1994, p. 127).

Logo, reitera, não é de se esperar encon
trar no governo democrático cooperação es
pontânea através da ação de massa ou pela
representação automática de interesses.
Geddes argumenta também que os políti
cos nacionais podem até estar interessados na
transformação social, mas seus objetivos espe
cíficos só serão atingidos se eles se mantive
rem no poder. Assim, políticos enfrentam o
dilema de escolher entre trocar compromissos
clientelistas por votos, ou adotar a legislação
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que insula a burocracia da pressão tanto parti
dária como social. A primeira estratégia pode
chegar a aumentar a probabilidade de reeleição
dos políticos, a curto prazo, mas arruinaria a
capacidade estatal de implementar políticas. Já
a úítima estratégia levaria ao desenvolvimento
de um a burocracia competente capaz de pro
mover desenvolvimento econômico e mudan
ça social e, a longo prazo, melhorar a chance
de reeleição dos políticos. As escolhas políti
cas dependeriam da estrutura das recompensas
disponíveis e, ao mesmo tempo, as recompen
sas dependeriam dos arranjos institucionais.
Para Geddes, particularmente quando os parti
dos ou coalizões relativamente estáveis de par
tidos têm igual acesso a patronagem, os ganhos
podem ser tais que seria do interesse dos polí
ticos aprovar a reforma na burocracia.
Finalmente, para entender o porquê de
alguns Estados serem fortes e outros fracos, é
preciso considerar as condições sob as quais
seria do interesse dos políticos aprovar refor
mas que os separam daburocracia, assim como
a afastam das forças sociais. No entanto, con
forme observado, o uso que faz Geddes do
“dilema do prisioneiro” como analogia para a
interação entre políticos e seus clientes é teo
ricamente problemático (Montinola, 1996). O
“dilema do prisioneiro” supõe o poder simétri
co entre os atores, o que não se dá no caso da
reforma estatal. Aliás, em alguns casos é pre
ciso recorrer a algum mecanismo que capte o
poder assimétrico entre políticos e clientes. E
o que acontece na abordagem que se segue.

O Modelo do Principal-Agente
Finalmente, eis a quarta abordagem, se
gundo a qual o objetivo da reforma do Estado
é criar instituições que permitam ao aparelho
do Estado fazer o que deve e o impeçam de
fazer o que não deve. Para ser mais preciso, a
reforma do Estado é concebida em termos de
mecanismos institucionais através dos quais
governos podem controlar o comportamento
de agentes econômicos, enquanto cidadãos,
por sua vez, podem controlar os governos.
Segundo esta concepção, portanto, reformar o
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Estado não é mera questão de eficiência, mas
implica em accountability e participação.
Em outras palavras, a tarefa da reform a
estatal consiste, por um lado, em equipar o
Estado com instrumentos para intervenções
efetivas e, por outro, em criar incentivos espe
cíficos para que os agentes governamentais
ajam na defesa do interesse público. Alguns
desses incentivos podem ser produzidos pela
organização internado governo, mas são insu
ficientes. O bom desempenho do governo re
quer uma burocracia efetivamente supervisio
nada pelos políticos eleitos, os quais, por sua
vez, devem prestar contas de seus atos aos
cidadãos.
Przeworski associa este último mecanis
mo ao fato de que os representantes quase
sempre querem ser reeleitos. Para o autor, a
preocupação com a reeleição reduziria a pro
pensão de governos desonestos a estabelecer
conluios com empresas privadas. O governo
será accountable quando os cidadãos puderem
discernir se seus interesses são efetivamente
representados ou não. E se não, tem sempre a
possibilidade de sancionar o governo inefi
ciente adequadamente, isto é, através de suanãoreeleição. Acrescente-se ainda que, segundo o
autor, os políticos eleitos devem querer e ser
capazes de controlar a burocracia, que não
está diretamente submetida às sanções popu
lares: “governos accountables intervêm me
lhor do que aqueles que não o são” (Przewors
ki, 1995a, p. 9).
Para Przeworski, já que os mercados são
inevitavelmente incompletos e os agentes eco
nômicos têm acesso a diferentes níveis de in
formação, o problema que se apresenta não é
do “mercado” versus “Estado”, mas de criar
instituições específicas capazes de persuadir
atores individuais — sejam agentes econômi
cos, políticos ou burocratas — a se comportar
de uma maneira coletivamente benéfica.
Assim, segundo o autor, quando indiví
duos particulares têm acesso a diferentes tipos
de informação, as relações entre tipos de atores
são aquelas de principal e agentes. O principal
expressa um conjunto de preferências sobre
resultados, e o agente aceita agir em nome do

principal era troca de alguma forma de com
pensação.
Induzir o agente a agir segundo os interes
ses do principal é o problema mais geral deste
último, que dispõe de fundamentalmente dois
mecanismos para resolvê-lo. Primeiro, o cons
trangimento à participação, isto é, a possibili
dade de oferecer ganhos suficientes para supe
rar os custos do agente em participar; e,
segundo, o incentivo àparticipação, i sto é, que
permite ao agente agir em interesse próprio.'4
Neste contexto propenso a atitudes opor
tunistas, dois importantes conceitos, o de risco
moral e o de seleção adversa, são particular
mente úteis para compreender como um parti
do tenta controlar o comportamento do outro,
ou, em termos genéricos, obter certos resulta
dos apoiando-se em e estruturando o compor
tamento de vários outros atores. Seleção ad
versa tem sua origem na impossibilidade de
conhecer a informação, as crenças e os valores
dos agentes nos quais se baseiam as decisões
dos outros. Terry Moe (1984) exemplifica com
o caso de uma relação de trabalho, na qual o
empregador busca candidatos para um cargo
numa pesquisa de marketing que requer um
trabalho criativo e independente. Ao mesmo
tempo que ele gostaria de atrair indivíduos
altamente qualificados e motivados, não tem
como saber ao certo a inteligência real do
candidato, nem quais suas atitudes ou hábitos
de trabalho. Logo, o empregador tenderá a
enfrentar situações de seleção adversa: acaba
atraindo um número desproporcional de can
didatos de baixa qualificação. Por outro lado,
o risco moral vem da impossibilidade de co
nhecer o comportamento efetivo de um agente
na situação ex-post à contratação. N o exemplo

prévio, depois do candidato ser contratado, terá
um incentivo perverso maior do que antes de ser
contratado— o risco moral — para se expor em
uma situação de risco, por exemplo, tendo um
comportamento esquivo ou irresponsável.
Em suma, para Przeworski, a economia
como um todo é uma rede de relações institu
cionais diferenciadas e multifacetadas entre
tipos particulares de principais e agentes: os
que são puramente “econômicos” (gerentes e
empregados, proprietários e gerentes, investi
dores e empresários) e os que são puramente
“políticos” (cidadãos e governo, políticos e
burocratas, governo e Congresso). O desempe
nho de governos e a economia como um todo
dependem do perfil das instituições que regulam
estas relações.
“O que conta é se empregados têm incentivos para
maximizar seus esforços, se gerentes têm incen
tivos para maximizar lucros, se empresários têm
incentivos para arriscar-se positivamente, se os
políticos têm incentivos para promover o bem-estar público e se os burocratas têm suficientes
incentivos para implementar os objetivos estabe
lecidos pelos políticos” (Przeworski, 1996, p. 6).

Portanto, o desempenho da empresa, do
setor público e da economia dependem do
perfil das instituições definido por contratos
explícitos ou implícitos entre os seguintes tipos
de relações: 1. entre governo (burocratas e
políticos) e agentes econômicos privados atra
vés de regulamentação; 2. entre políticos elei
tos e burocratas nomeados através da perspec
tiva do alarme contra incêndio (McCubbins e
Schwartz, 1984), e 3. entre cidadãos e políti
cos eleitos através de m ecanism os de ac
countability.

Relações Principal-Agente
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Este modelo baseado no marco teórico do
principal-agente demonstra que, a menos que
as preferências eleitorais estejam amplamente
estruturadas num único contin uum, não será do
interesse dos políticos eleitos adotar a reforma.
Dito de outra maneira, a construção de buro
cracias efetivas não requer o insulamento do
Estado das forças sociais, ao contrário, requer
justamente a organização das forças sociais e
sua capacidade de persuadir os políticos para
criar e manter burocracias efetivas. Embora
nesta perspectiva os burocratas estejam isola
dos do controle direto das forças sociais, tam
pouco têm autonomia em relação a elas. Na
verdade, os burocratas devem satisfação às
forças sociais, ainda que indiretamente e atra
vés dos políticos, já que as instituições demo
cráticas não contêm mecanismos que permi
tam aos cidadãos sancionar diretamente as
ações legais dos burocratas. De fato, cidadãos
podem, no máximo, considerar o desempenho
da burocracia quando sancionam políticos
eleitos. Mesmo que a autoridade legal perma
neça com os políticos eleitos, a perspectiva do
alarme contra incêndio consiste num mecanis
mo de accountability da burocracia do qual
dispõem os cidadãos.
Contudo, Przeworski reconhece que os
mecanismos de accountability não são uma
condição suficiente para garantir a atuação de
governos e burocracias no interesse dos cida
dãos. A inda que os cidadãos sejam capazes de
tornar o governo responsável15 por suas ações,
o governo pode simplesmente se eximir de
fazer tudo o que for possível na defesa dos
interesses públicos.16 Mais importante ainda,
os burocratas podem fugir ao controle dos
políticos e organizar seus próprios interesses.
Aqui o autor segue Stokes (1995), para quem
o governo é responsável quando representa os
interesses dos cidadãos da melhor maneira,
especialmente se submetido à maioria dos vo
tos. Enfatiza que responsável pode não ser a
mesma coisa que representativo ou bom, asim
como a maioria que escolhe a política não
precisa ser a mesma que elegeu o governo. Um
governo é responsável quando segue políticas
baseadas na completa informação, mesmo que
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estas políticas se distanciem de sua plataforma
original:
“nenhuma plataforma original pode especificar
previamente o que o goveno deveria fazer em
todos os Estados contingentes da natureza: gover
nos devem ter alguma flexibilidade para enfrentar
as circunstâncias de mudança” (Przeworski,
1996, p. 19).

Logo, governos podem ser accountables
mas não responsáveis. Podem também ser res
ponsáveis sem ser accountables. Para Prze
worski, o Plano D iretor da Reforma do Apa
relho do Estado Brasileiro requer burocracias
que sejam responsáveis pelos cidadãos-clientes, mas accountables apenas para as legisla
turas, possivelmente porque as legislaturas são
accountables aos clientes.
Políticos perseguem seus interesses sendo
submetidos a sanções por cidadãos, que as
implementam através de uma variedade de
mecanismos, especialmente viaeleições. O de
safio dos cidadãos consiste, portanto, em per
suadir o governo a agir de modo a garantir o
bem-estar da população, em vez de perseguir
o interesse próprio, freqüentemente em concluio com interesses privados.
Governos são responsáveis só quando os
mandatários e sua burocracia têm consciêncii
de que podem ser punidos pelo desempenho
inadequado no poder. N o processo da reforma
administrativa, o governo deve tentar fazer
alianças e, simultaneamente, oferecer alguns
incentivos materiais para virtuais perdedores,
de modo a minimizar a resistência à reforma
Contudo, o governo deve estar ciente de qut
alguns segmentos burocráticos, especialmente
aqueles que acumularam benefícios através de
procedimentos particularistas, serão certamen
te fortes opositores à reforma burocrática.
Assim, em contraste com as políticas ma
croeconômicas, como a desvalorização oui
liberalização, que provocam rápidos resulta
dos, as reformas institucionais tendem a ser
arrastadas por anos antes que um quadro estável
se estabeleça. Pelo menos dois conjuntos de pro
blemas podem surgir deste processo prolongado;
primeiro, os custos políticos imediatos não po
dem ser compensados por benefícios razoavel
mente imediatos, como ocorre em alguns pro

cessos de estabilização de inflação alta; e, segun
do, o quadro institucional que pode resultar desta
situação conflitiva não precisa ser o mais efetivo
e pode produzir resultados coletivos subótimos
(Nelson, 1995; Przeworski, 1995).
Conclusão: Comparando as
Abordagens da Reforma Estatal
Embora estas quatro abordagens tenham
o mesmo ponto de partida, qual seja, a neces
sidade de proteger as agências públicas da
pressão dos grupos de interesse, evitando as
sim, tanto quanto possível, todos os tipos de
rent-seeking, elas divergem entre si pelo me
nos em três aspectos principais: nos mecanismos
de proteção propriamente ditos, na natureza do
regime político e na saída que prescrevem para
lidar com os problemas políticos e o desempenho
burocrático. (V. Quadro 1)
Em relação aos mecanismos de proteção
recomendados, a primeira abordagem enfatiza
a necessidade de redução das agências públi
cas de modo a evitar a intervenção estatal nas
relações de mercado; a segunda concepção
defende o insulamento ou a variante da vincu
lada das agências públicas; a terceira interpre
tação, ao contrário, afirma a necessidade de
autonomia e independência através da delega
ção de agências públicas burocráticas; e, final
mente, a última abordagem adota o controle
social via mecanismos de accountability como
principal estratégia para evitar maus governos.
Em relação à natureza do regime político, as
duas primeiras abordagens enfatizam o requisito
de um governo forte — possivelmente, um
regime autoritário ou a variante moderna do
populismo (Roberts, 1995) — para o exercício
da proteção da agência pública e para a reali
zação da reforma; já a última abordagem rejei
ta justamente esta prescrição com o argumento
de que a democracia pode não garantir uma
accountability completa, mas é o regime que
melhor conduz à realização deste objetivo.
Manin, Przeworski, e Stokes (1996) afirmam
que a democracia é o único mecanismo que
minimiza a soma de dois erros: “o tipo 1, de

erro de eliminar bons governos, e o tipo 2, de
manter os maus”.
Finalmente, enquanto as duas primeiras
abordagens, a da economia política e a da
sociologia institucional, enfatizam a necessi
dade de resolver problemas políticos — como
o grau de conflito e cooperação entre presiden
te, Congresso e sociedade civil e o perfil insti
tucional do sistema partidário — de modo a
aumentar a eficiência burocrática, alguns autores
insistem que, além de superar os obstáculos po
líticos, o sucesso ou o fracasso da reforma estatal
como um todo depende da existência de meca
nismos institucionais que garantam a presença de
um desempenho burocrático muito melhor, tais
como o processo de delegação a setores executi
vos — na perspectiva da abordagem da escolha
racional — e controle social e mecanismos de
accountability, nos termos da abordagem principal-agente.
Embora este artigo não tenha tido a inten
ção de propor receita ou modelo para a cons
trução de um Estado efetivo, ficou patente após
a revisão crítica desta literatura que a última
abordagem, principal-agente, oferece uma al
ternativa que melhor se adapta às diferentes
realidades e estágios da relação estado-mercado, ao reconhecer que é a partir do desenho
institucional das diversas relações desenvolvi
das entre os variados tipos particulares de prin
cipais e agentes que depende o desempenho
efetivo destas instituições.
Além do mais, ao propor o desenvolvi
mento de um conjunto de incentivos seletivos
no sentido de persuadir os atores públicos in
dividuais a agirem de uma maneira coletiva
mente benéfica, onde todos sairiam ganhando,
a abordagem principal-agente fornece instru
mentos gerenciais potencialmente eficazes no
sentido de um a ação gerencial eficiente, uma
vez que o critério norteador de recompensa e
punição de suas ações é essencialmente basea
do no desempenho.

(Recebido para publicação
em maio de 1997)
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Notas
1.

Dada a definição conceituai, o texto mantém a expressão rent seeking no original. N.T.

2.

Em ciência política, a noção de accountability significa a prática de prestação de contas de
atos e gastos públicos por parte de agentes governamentais à sociedade. Como ocorre na
literatura brasileira em geral, mantém -se neste texto a expressão no original, em inglês.
N.T.

3.

Em termos mais precisos, a reorganização do setor público em escala mundial ocorreu na
passagem dos anos setenta e oitenta. Por um lado, os problemas fiscais e financeiros dos
governos e, por outro, as sucessivas tentativas liberais de anular a capacidade do Estado e, ao
mesmo tempo, fortalecer a via das soluções de mercado, constituíram as razões principais que
provocaram este movimento.

4.

O autor afirma que duas pressões combinadas — crise fiscal e convicção política ou
engajamento — apontaram a necessidade de reforma governamental.

5.

Descentralização entendida como democratização é defendida principalmente pelo setor
reformista que considera este conceito uma expressão homogênea e positiva. Como conse
qüência deste mal-entendido, os reformistas, com freqüência superestimam os benefícios de
um a política descentralizada, sem considerar seus custos e limites, especialmente a curto
prazo, quando a descentralização conduz ao declínio da capacidade do Estado. No entanto,
como observou Bobbio (1992), a descentralização e sua antítese — a centralização — não
existem em sua “forma pura” mas são, antes de mais nada, faces de uma mesma moeda.

6.

De modo semelhante, Robert Kaufman apresentou outra classificação em três diferentes
perspectivas teóricas que abordaram a reforma do estado: economia política, escolha racional
institucional e sociologia institucional. Em sua opinião, estas três perspectivas podem ser
tanto complementares como mutuamente exclusivas, mas cada uma oferece pistas precisas
sobre atores, preferências e constrangimentos. A primeira abordagem — a da economia
política — “explica os resultados políticos e as mudanças sociais principalmente a partir das
relações entre grupos de interesses econômicos e a maneira como esses grupos estão ligados
ao comércio global e aos mercados de capital. Uma questão chave que emerge desta
abordagem é em que medida os líderes políticos nacionais são limitados em suas escolhas
sobre a reforma do Estado pela globalização desses mercados e pelo fortalecimento de
eleitores econômica e internacionalmente orientados ... Para aumentar a credibilidade de sua
adesão a estas políticas, líderes políticos têm um incentivo para delegar autoridade a agências
de elite centralizadas e altamente insuladas, que administram a política por procedimentos de
operação estreitamente definidos”. O suposto central da segunda abordagem — a da escolha
racional institucional — é de que “organizações burocráticas refletem as preferências de
políticos em competição, cujos objetivos são obter ou manter o cargo. Á s respostas às
demandas por reformas de Estado dependeriam então do modo que esses atores calculam a
maneira pela qual a reforma afetaria sua capacidade de competir com seus rivais” . Para
Kaufman esta abordagem é útil para compreender reformas “intra-Estados” — padrões de
equipes, mandatos formais, distribuição de autoridade no aparelho de estado. Finalmente, a
última abordagem — a da sociologia institucional — “dirige sua atenção à ampla matriz das
normas sociais e instituições das quais o comportamento burocrático e econômico está
imbuído. Estas instituições sociais formam as preferências, conhecimentos e valores de
indivíduos que nelas agem. Os escritores nesta abordagem centralizam suas análises “nos
espaços associacionais que existem entre a autoridade estatal e a troca de relações do mercado.
Redes informais, associações formais e outros grupos cívicos que preenchem esses espaços
oferecem mecanismos críticos de coordenação e de alocação de recursos no interior das
sociedades” (Kaufman, 1955, pp. 4-6).

94

7.

Moisés Naím oferece um a excelente análise das duas fases d a reforma. Para ele, “o medo da
iminente catástrofe econômica foi a motivação fundamental para o Estágio I das reformas. O
Estágio II requer a motivação mais elusiva de um amplo consenso nacional sobre a direção
geral das políticas econômica e social” (Naím, 1994, p. 7). A credita o autor que a era dos
decretos, difícil de decidir, mas simples de executar choques macroeconômicos, está chegan
do ao fim. Em meados dos anos noventa, a América Latina entrou num a nova fase em seu
processo de reformas, naqual a manutenção de seu ainda precário equilíbrio macroeconômico
obtido no Estágio I depende da construção da infra-estrutura organizacional do Estado.
Portanto, conclui, sem a utilização intensa deste novo marco teórico a estabilidade das
reformas de mercado estará seriamente ameaçada.

8.

The World Bank, The State in a Changing World. World D evelopment Report 1991, Oxford
University Press.

9.

Quando formula este conceito, Evans afasta-se das idéias tradicionais de autonomia e
independência das agências públicas. Através da noção de em bedded autonomy, as agências
continuariam a ter uma grande autonomia, mas também teriam laços com grupos estratégicos
na sociedade, no sentido de facilitar a decisão e implantação de políticas de interesse do Estado
e destes mesmos grupos. Uma sugestão de tradução seria autonomia inserida, porém mantém-se a expressão no original, embedded autonomy. N.T.

10. Especialmente em relação à tentativa atual de reforma do Estado brasileiro, observei em outra
oportunidade que o comportamento dos legisladores tem sido diretamente relacionado aos
custos e benefícios que podem extrair em cada área temática votada. Em outras palavras, nas
áreas temáticas em que os interesses individuais dos deputados ou de suas bases são
ameaçados, seus votos tendem a ser pessoais, quer dizer, não necessariamente votam segundo
a indicação partidária. Por outro lado, quando não correm o risco de perda pessoal, seu
comportamento é disciplinado e integrado às indicações de voto do partido (ver Pereira, 1996).
11. Segundo Hall e Taylor (1996), no lugar de uma abordagem unificada do novo institucionalismo, há pelo menos três diferentes perspectivas analíticas, que apresentam diferentes visões
sobre o mundo político, cada um a revelando pontos fortes e debilidades próprias: são as
perspectivas histórica, escolha racional e sociológica. O institucionalismo histórico seria
aquele que utiliza o cálculo e a perspectiva cultural, portanto especifica a relação entre
instituições e comportamento de modo mais amplo do que os institucionalismos da escolha
racional e o sociológico. Entretanto, os autores reconhecem que esse ecletismo tèm seus
custos: o institucionalismo histórico prestou menos atenção do que as outras tendências ao
desenvolvimento de uma compreensão sofisticada de como exatamente as instituições afetam
o comportamento. O institucionalismo da escolha racional, ao contrário, apresentou a noção
mais precisa da relação entre instituições e comportamento através da construção de um corpo
teórico mais sistemático. Ainda assim, consideram que estas microfundações repousam sobre
um a imagem relativamente simplista da motivação humana. A utilidade desta abordagem seria
também limitada pelo grau de especificação exógena das preferências ou objetivos dos atores.
Para os autores, os institucionalistas sociológicos, por outro lado, estão melhor situados para
elucidar o modo pelo qual as instituições afetam as preferências básicas ou as identidades dos
atores, que os institucionalistas da escolha racional consideram como dadas. Em suma, o
institucionalismo sociológico afirma que os atores escolhem estratégias, mas a partir de
repertórios culturalmente específicos desenhados pelo ambiente institucional no qual se
inserem. Para classificações alternativas e outras interpretações sobre as abordagens institu
cionalistas, ver também Thellen e Steinmo (1992) e March e Olsen (1995).
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12. Richard D oner é outro autor que enfatiza a necessidade de isolar as agências estatais das forças
sociais para serem fortalecidas. Para ele, o isolamento permite aos encarregados formular
políticas e mediar a influência do capital estrangeiro independentemente de poderosas
coalizões distributivas. Além disso, afirma que o Estado deveria ser suficientemente bem
organizado para implementar políticas coerentes. “Altos níveis de coesão interna e centrali
zação são supostamente necessários, desde que se pretenda superar os problemas do agenteprincipal e de ação coletiva dentro do Estado” (Doner, 1992, p. 399).
13. Outro argumento com relação a possíveis obstáculos à reform a do Estado é dado por
Przeworski, para quem as mudanças nos arranjos institucionais causam conflito quando as
instituições têm conseqüências (re)distributivas, não necessariamente problemas de ação
coletiva. Afirma que “se a escolha das instituições for mera questão de eficiência, os
desentendimentos serão apenas um caso de divergência de perspectivas em relação à melhor
maneira de obtê-la: ninguém teria razão para temer um sistema que melhora a situação de
alguém sem prejuízo algum de outros. Mas, dada a distribuição de recursos, as instituições de fato
afetam em modo e grau o processo de desenvolvimento de interesses e valores particulares.
Logo, as preferências relativas às instituições diferem” (Przeworski, 1995a, p. 49).
14. Constrangimento à participação e incentivo à participação, são conceitos econômicos
utilizados principalmente na literatura sobre os custos da transação (transactional costs),
respectivamente Participation Constraint c Incentive Compatibility. O primeiro significaque
a ação de um ator (agente) só acontecerá se ele perceber que agir proporcionar-lhe-á mais
benefícios do que não agir. Como toda ação tem custos, este agente tem de ser compensado
com um valor maior que os custos naturais de participação, para sentir-se estimulado a
participar. Assim, Constrangimento à participação significa convencer o agente a participar,
em vez de não participar ou de agir contra os interesses do principal. O segundo conceito
implica que o principal deverá antecipar os interesses do agente e deixar claro que realizar
os interesses do principal representa, ao mesmo tempo, para o agente, a melhor oportunidade
pessoal, ou seja, o agente também estará ganhando ao agir como deseja o principal.
15. N o original, responsive, conceito que se diferencia de accountable.
16. Outro limite significativo no que diz respeito à possibilidade de aplicar mecanismos de
accountability no problema do principal-agente entre governo e cidadãos, especialmente em
países em desenvolvimento, é que os cidadãos não dispõem de suficiente informação para
escolher o candidato que melhor representa seus interesses, além de não terem a capacidade
de monitorar as atividades dos políticos. E, principalmente, a opinião pública pode ser
manipulada. Segundo Geddes, “os únicos indicadores do cumprimento das promessas que os
políticos fizeram são a disponibilidade de benefícios particulares e o desempenho geral da
economia. Estes indicadores são seriamente imperfeitos, já que os políticos podem freqüen
temente oferecer benefícios particulares sem adotar as políticas gerais preferidas, e o desem
penho econômico geral reflete muitos fatores sobre os quais os políticos não exercem o
controle” (Geddes, 1994, p. 39). Neste caso, portanto, os cidadãos têm poucos recursos tanto
para premiar o bom governo como para punir os que não representam seus interesses nas
eleições seguintes.
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R esu m o

Em Busca de um Novo Perfil Institucional do Estado: Uma Revisão Crítica da Literatura Recente
Este artigo oferece uma revisão crítica da literatura recente acerca das diferentes abordagens de
reforma do Estado. Para tanto, classifica em quatro as diferentes concepções teóricas: neoliberal,
sociológica, escolha-racional e principal-agente. A partir desta divisão, são analisadas as respec
tivas contribuições e fragilidades de cada orientação teórica em relação a três pontos fundamentais:
primeiro, quais as formas de proteção das agências públicas dos interesses privados; segundo, a
melhor forma de regime político para produzir um Estado mais eficiente; terceiro, qual a principal
ênfase destas abordagens tanto em relação ao desempenho das agências públicas bem como em
relação aos obstáculos políticos às iniciativas de reformar o Estado. Embora tenha existido um
amplo consenso entre os autores acerca da necessidade de se reformar o Estado tanto para
capacitá-lo a responder às demandas sociais, como para consolidar as reformas econômicas
previamente implementadas, este consenso não tem se traduzido em um mesmo entendimento
sobre como reformar este Estado. Essa grande variedade de interpretações vem acarretando
diferentes agendas e procedimentos a respeito do que seria reformar este Estado.
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A b strac t

Pursuing a New Institutional Design fo r the State: A Critical Review o f the Recent Literature
This review of recent literature on State reform divides theoretical approaches into four categories:
neoliberal, sociological, rational choice, and principal-agent. The strong and weak points of how
each approach responds to three fundamental questions are analyzed: how can public agencies be
protected from private interests? What political regime is deemed best suited to producing a more
efficient state? What is the prime emphasis regarding public agency performance and regarding
the political roadblocks which hamper initiatives to reform the State? Although authors widely
agree that reform is necessary both to equip the State to respond to social demands as well as to
solidify the economic reforms already implemented, the question of how to actually go about
achieving this reform does not elicit the same degree of consensus. The resulting range of
interpretations has produced distinct agendas and approaches on how to reform the State.
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