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RESUMO 

Diante da relevância das políticas públicas para a sociedade, é importante atentar sobre os 

diferentes motivos pelos quais as partes interessadas se envolvem nesses processos decisórios. 

Esta pesquisa adotou a teoria dos stakeholders com o objetivo principal de buscar compreender 

como se dá a participação dos stakeholders no processo de elaboração e implementação das 

políticas públicas de infraestrutura em transportes rodoviários de Roraima e que fatores afetam 

esse envolvimento, em especial na construção da BR-432. Ainda que a participação da 

sociedade nas decisões de políticas públicas tenha avançado, os mecanismos e esforços no 

âmbito dos serviços públicos brasileiros para essa participação ainda sofrem descontinuidades, 

conferindo ao processo decisório algum grau de fragilidade. Tudo isso pode afastar alguns 

atores dos processos de elaboração e implementação de políticas públicas, pois são constatadas 

oscilações decisórias de permanências e rupturas das ações públicas no estabelecimento de 

prioridades. Essa situação dá-se em razão de fatores como a sucessão partidária e composição 

de forças no governo, aspectos como o déficit motivacional e cognitivo dos cidadãos, a sua 

condição econômica, entre outros. Como objetivo específico, o estudo procura mapear o arranjo 

político-institucional referente a esse processo decisório. A pesquisa confirma que os 

stakeholders governamentais têm papel preponderante nas decisões da construção da BR-432, 

já que eles representam o Estado e são os responsáveis primeiros pelas políticas públicas, além 

de serem intermediadores de um contrato social. A partir de março de 2018, foram realizados 

levantamentos de referências bibliográficas e fichamento dos textos. Em meados de 2019 foram 

iniciadas as entrevistas não estruturadas e semiestruturadas, constituídas de perguntas abertas, 

nas quais o entrevistador tem a liberdade de aprofundar em determinado ponto se considerar 

necessário, quando houve uma parada dos trabalhos devido a uma licença médica do 

entrevistador. A pesquisa foi reiniciada no primeiro semestre de 2020 e logo em fevereiro foi 

decretada a pandemia, provocando o isolamento social, que prejudicou o agendamento com 

possíveis entrevistados. Dos 11 stakeholders contatados, apenas 5 participaram da entrevista 

semiestruturada, enquanto 6 responderam a uma entrevista não estruturada. A pesquisa 

observou que alguns stakeholders não são identificados por conta do negligenciamento ou da 

ausência de uma política mais efetiva de identificação dos stakeholders pelos gestores da obra 

ou devido ao fato de os stakeholders não terem seus atributos por si despertados. O processo de 

tomada de decisão poderia ser mais democrático se o ente público tivesse uma política de 

identificação e engajamento dos stakeholders por meio do desenvolvimento de relações 

intrínsecas entre os stakeholders. A relevância da tese, nesse sentido, está em contribuir ao 

propor um novo foco ao tema da participação dos stakeholders nas decisões de políticas 

públicas, apontando a necessidade de reflexão quanto à criação de arranjos institucionais que 

propiciem o engajamento da sociedade. Fica constatado que a não participação da sociedade no 

processo decisório fragilizou a legitimidade do processo de construção da BR-432. 

Palavras-chave: Stakeholders. Políticas Públicas. Participação. Infraestrutura de Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

ABSTRACT 

Considering the importance of public policies to society, it is crucial to note the different 

reasons why interested parties get involved in these decision-making processes. This research 

applied the theory of stakeholders aiming to understand how the participation of stakeholders 

take place in elaborating and implementing public infrastructure policies on road transport in 

Roraima as well as the factors affecting this issue especially in the construction of BR-432. 

Although the participation of society in public policy decisions has advanced, the mechanisms 

and efforts in Brazilian public services focusing this participation still undergo discontinuities, 

providing some degree of frailty to the decision-making process. These aspects may pull away 

some actors from the processes of elaboration and implementation of public policies as there 

are decision-making variations concerning the stability and disruption of public actions in 

setting priorities. This situation takes place due to factors as succession of parties and 

composition of forces in the government, aspects such as the motivational and cognitive deficit 

of citizens, their economic condition, among others. This study seeks to map the political-

institutional arrangement related to this decision-making process as a specific objective. The 

research assures that governmental stakeholders play a major role in the decisions referring the 

construction of BR-432, since they represent the State and are, in the first instance, responsible 

for public policies, besides being conveyors of a social contract. Bibliographic survey and text 

annotation were carried out from March 2018. In mid-2019, unstructured and semi-structured 

interviews were conducted with open-ended questions, and the interviewer had the chance to 

deepen a certain topic if necessary, when the work was halted because the interviewer was on 

a medical leave. The research was restarted in the first half of 2020, and in February the 

pandemic began leading to social isolation, which prevented from scheduling with potential 

interviewees. Considering 11 stakeholders, only 5 participated in the semi-structured interview 

and 6 answered an unstructured interview. It noted that some stakeholders are not identified 

due to negligence or absence of a more effective policy for identifying stakeholders by project 

managers or due to the fact that stakeholders do not recognize their attributes. The decision-

making process could be a more democratic one if the public entity pursues a policy focused 

on identifying and engaging stakeholders through the development of intrinsic relationships 

among stakeholders. The relevance of the thesis, in this sense, is to contribute by proposing a 

new focus on the theme of stakeholder participation in public policy decisions, pointing out the 

need for reflection on the creation of institutional arrangements that promote the engagement 

of society. We found that non-participation of society in the decision-making process reduced 

legitimacy building in the construction of BR-432. 

Keywords: Stakeholders. Public Policies. Participation. Transport Infrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, emergiu, no âmbito do serviço 

público, um “esforço institucional de inclusão do cidadão no processo decisório e como 

instância intermediária e autônoma” (MARTINS, 2015, p. 59), ainda que com os entraves ou 

limitações apresentados, a exemplo de gestores públicos autoritários, orientações tecnocráticas 

de administração, recursos limitados e falta de engajamento das autoridades públicas nas 

discussões híbridas (participação governamental e participação social). 

Arretche (1996) ressalta que a participação da sociedade como parte interessada nas 

decisões de políticas públicas tem sido tratada em vários setores da administração pública 

brasileira, com o advento da Carta Magna de 1988. Essa participação também foi estimulada 

pelas lutas dos movimentos sociais, que foram se expandindo e reivindicando novos espaços e 

formas de participação ou cogestão institucionalizados, direta ou indiretamente, como o 

plebiscito, o referendo, a gestão participativa, a iniciativa popular de lei e os conselhos 

(CARVALHO, 1995; MARTINS, 2015). 

Ainda que a participação da sociedade nas decisões de políticas públicas tenha 

avançado, os mecanismos e esforços no âmbito dos serviços públicos brasileiros para essa 

participação ainda sofrem dificuldades de continuidade. Independentemente da relevância das 

políticas públicas, ao longo dos anos, são constatadas oscilações decisórias de permanências e 

rupturas das ações públicas no estabelecimento de prioridades, recaindo na alocação de recursos 

financeiros e de pessoal. Essa situação dá-se em razão das contingências políticas em períodos 

de alternância de poder, sucessão partidária e composição de forças no governo (COUTO, 

2017), agravada quando não há processo de transição entre os governos, o que dificulta a 

participação social.  

É de supor que as políticas públicas não são campo familiar de atuação de atores da 

sociedade civil. Aspectos como o déficit motivacional e cognitivo dos cidadãos, a sua condição 

econômica (VITA, 2004; GUTMANN; THOMPSON, 1996) ou o status na hierarquia social 

(BOHMAN, 1996), além do próprio cinismo, a desconfiança dos que dominam o espaço 

político ou a falta de condições materiais (SANDERS, 1997), podem afastar alguns atores do 

processo decisório. Diante da relevância das políticas públicas para a sociedade, é importante 

atentar sobre os diferentes modos pelos quais a sociedade se envolve nesses processos, 

notadamente acerca das políticas voltadas à infraestrutura econômica.    

A infraestrutura econômica compreende a prestação de serviços públicos de 

abastecimento de água, energia elétrica, gás natural, coleta de resíduos, tecnologias de 
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informação e comunicação (TICs), de transportes (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos), 

drenagem e irrigação, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL) (SÁNCHEZ, 2009), e que deve receber destaque nas decisões de políticas públicas, 

pois, embora a infraestrutura procure trazer bem-estar à população e atuar como indutora da 

economia, de acordo com Pereira (2006, p. 46), também representa “serviços públicos, gratuitos 

ou não [...], portanto, existe um custo [...] pago ou pelos consumidores destes bens ou pelas 

firmas que os produzem (as firmas públicas no caso dos serviços públicos gratuitos)”.   

Este estudo refere-se aos processos decisórios direcionados à infraestrutura de 

transportes, com o seu foco no modal rodoviário, cujos efeitos favoráveis podem ser 

engendrados com a elaboração e implementação das políticas públicas, por exemplo:  

(i) com estradas melhores e modais alternativos, podem-se alcançar áreas remotas, 

gerando maior oferta de mão de obra em virtude do deslocamento populacional;  

(ii) com o aumento da capacidade de escoamento de bens, é possível ampliar a demanda 

pelos mais variados produtos; e  

(iii) com o escoamento da produção para os mercados interno e externo, esses tornam-

se mais eficazes (IPEA, 2010, p. 18).  

Ademais, segundo Vaz e Lotta (2011), pelo prisma da gestão das políticas públicas, a 

própria máquina pública depende da infraestrutura de transportes para a aquisição de bens e 

serviços, como também para o eficiente fluxo de materiais, documentos, informações e pessoas 

para a implementação e operação das atividades. Do lado do cidadão, os benefícios gerados por 

uma melhor infraestrutura de transportes, ao baratear os custos do abastecimento interno, levam 

a um maior poder de compra pela redução dos preços, além de uma maior disponibilidade de 

bens, ampliando as possibilidades de consumo e gerando ganhos de bem-estar (VELLOSO, 

2012; CAMPOS NETO; CONCEIÇÃO; ROMMINGER, 2015).  

Nesse contexto, o interesse deste estudo é o de compreender os fatores condicionantes 

da participação das partes interessadas, aqui denominadas de stakeholders, nas políticas 

públicas em infraestrutura de transportes rodoviários de Roraima, mais especificamente em 

relação à construção da BR-432. A pavimentação dessa rodovia teve início março de 2005, cujo 

convênio com o DNIT foi renovado anualmente, sem que houvesse nova licitação governo 

estadual, após a rescisão do primeiro contrato. Em maio de 2011 as obras de pavimentação 

foram reiniciadas, com previsão de conclusão para fevereiro de 2020, período adotado para este 

estudo. Entretanto, a obra continua inacabada sem nova previsão de término. Esta rodovia 

federal liga a localidade de Novo Paraíso (no entroncamento das BR-174 e BR-210, no 
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município de Caracaraí) e a BR-401 (no município de Cantá) no estado de Roraima, com 217,20 

km de extensão (DNIT, 2017).  

Ao reconhecer a possibilidade e a relevância da participação de stakeholders na 

definição de projetos infraestruturais, faz-se o seguinte questionamento: que fatores afetam o 

envolvimento dos stakeholders no processo decisório de escolha da infraestrutura de transportes 

rodoviários de Roraima? Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo principal compreender 

como se dá a participação dos stakeholders no processo de elaboração e implementação das 

políticas públicas de infraestrutura em transportes rodoviários de Roraima e que fatores afetam 

esse envolvimento, em especial a construção da BR-432. Como objetivo específico, o estudo 

procura mapear o arranjo político-institucional referente a esse processo decisório. 

De acordo com Davis e North (1971) um arranjo institucional é representado pelas 

regras que regem o processo pelo qual os atores econômicos se relacionam ora cooperando ou 

competindo entre si. É importante ressaltar que dificuldades técnicas podem advir das 

limitações de capacidades do Estado, conquanto as limitações dos agentes para coordenar e 

implementar políticas públicas (LOTTA; FAVARETO, 2016). Nesse sentido, a falta de 

nivelamento informacional pode reduzir o grau de transparência na sociedade, sobretudo quanto 

às decisões do Estado e das empresas, o que distancia a viabilidade da escolha social 

democrática (SEN, 1999; HERRLEIN JR., 2014).    

Para a consecução desses objetivos, nesta pesquisa será utilizada a Teoria dos 

Stakeholders, cujos fundamentos provêm da sociologia, comportamento organizacional e 

administração de conflitos (CARDOSO et al., 2008). Os estudos internacionais sobre a gestão 

de stakeholders vêm tomando maior vulto, notadamente em virtude do crescimento de 

processos falimentares de empresas no mundo e da corrupção estatal (SMITH et al., 2005; 

PALMER; QUINN, 2005). Como os projetos de infraestrutura no Brasil afetam a sociedade e 

é um setor da economia, a atuação da atividade privada é fundamental, considerando o 

arcabouço legal que admite o envolvimento da sociedade civil no processo de políticas públicas 

para esse setor.  

Esta pesquisa tem a pretensão de contribuir com o estudo sobre infraestrutura de 

transportes ao estudar a participação das partes interessadas na elaboração e implementação das 

políticas públicas, sobretudo devido à ausência de estudos analíticos referentes à participação 

dos stakeholders nas decisões sobre a infraestrutura de transportes rodoviários de Roraima.  

Para Freeman (1984), stakeholders são os indivíduos ou grupos de pessoas que podem 

influenciar na obtenção dos objetivos organizacionais, ou que são afetados pelo processo 

decisório na busca desses objetivos. Eles podem ser definidos como “[...] grupos de interesse 
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com certa legitimidade que exercem influência junto às empresas” (OLIVEIRA, 2008, p. 94). 

 Os stakeholders surgem quando o indivíduo ou grupos de pessoas começam a adotar 

posicionamentos que influenciam os embates decisórios, ou ainda quando os conflitos 

organizacionais os afetam diretamente, podendo o indivíduo ou grupos serem internos e 

externos às organizações (POULOUDI, 1999), motivados à ação para auferir ganhos sociais, 

financeiros e político-ideológicos, entre outros.  

Em se tratando de políticas públicas, considerando as organizações públicas como 

aquelas responsáveis primeiras pelas políticas públicas, são elencados alguns exemplos de 

stakeholders governamentais internos como dirigentes, burocratas, políticos e servidores de 

carreira e externos como lobistas, acadêmicos, jornalistas, empresários, comunidade, cujos 

esforços — da administração pública e dos grupos ou indivíduos, respectivamente, como 

tomadores de decisões — procurarão a redução de conflitos a partir do balanceamento de 

interesses (REYNOLDS; SCHULTZ; HEKMAN, 2006).  

Muito embora alguns stakeholders possam se omitir ou mesmo dificultar a cooperação 

entre as partes. Assim, como ensina Secchi (2013), a gestão de stakeholders se apresenta como 

um processo de negociação entre os diferentes interesses levados à arena decisória no ciclo de 

políticas públicas, o que requer olhares específicos para cada interface da administração pública 

com os grupos de interesses e entre os próprios atores desses grupos. 

Sob a ótica do ciclo de políticas públicas, alguns stakeholders podem ter alta capacidade 

de influência e articulação, podendo estar ligados diretamente ao governo ou fora da estrutura 

estatal e se apresentarem em fases distintas do processo decisório de políticas públicas. Assim, 

em cada ciclo de políticas públicas, diversos atores são considerados stakeholders, já que, além 

de estarem sujeitos às políticas, têm potencial para influenciá-las (RODRIGUES; VIEIRA, 

2017).  

Embora se tenha a constatação de experiências conflituosas em espaços de participação 

de stakeholders no Brasil, há o alento de que nos dias atuais, “[...] quase a totalidade das 

políticas [...] contam com espaços institucionalizados de participação social” (ROCHA, 2008, 

p. 137). Ainda assim, com a publicação do Decreto n.º 9.759/2019, o governo Bolsonaro 

sinaliza para a extinção de órgãos colegiados da administração pública federal, autárquica e 

fundacional, além da limitação de atuação dos existentes e de criação de outros (BRASIL, 

2019).  

Em suma, existe um reconhecimento de que o envolvimento de stakeholders em 

processos de políticas públicas pode trazer contribuições para tais processos, sejam elas 

técnicas, sejam políticas. Desse modo, é fundamental o desenvolvimento de estudos 
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relacionados à participação de stakeholders no processo de elaboração e implementação de 

políticas públicas. Portanto, esta tese procurou dar atenção à infraestrutura de transportes 

rodoviários no Brasil e, especialmente, na Amazônia Setentrional. Em particular, esta tese 

buscou entender o papel que é desempenhado por esses stakeholders no processo decisório de 

políticas públicas como a construção da BR-432, principalmente quanto à identificação deles e 

a sua motivação na participação.  

Considerando que o entendimento de políticas públicas nesta tese se baseia na noção de 

ciclos sistêmicos, é necessária uma abordagem a partir da teoria dos sistemas. Bertalanffy 

(1968) definiu o modelo do sistema aberto como a interação e intercâmbio contínuos de 

elementos de um sistema que interagem entre si e com o ambiente externo ao sistema. Esse 

modelo é a base da teoria de sistemas, que concebe a organização como uma formação de 

elementos interdependentes, recebendo influência (inputs) de um meio externo ou interno ao 

próprio sistema.  

Para Easton (1965), do ponto de vista das políticas públicas, esses inputs são 

processados pelo sistema (withinputs), gerando outputs (produtos), que podem ser 

reprocessados como novos inputs, identificados e transmitidos pelo feedback positivo (quando 

ocorre a resolução eficaz de um problema ou o bom andamento das atividades, que podem ser 

replicados nas ações) ou pelo feedback negativo (quando detectado um comportamento 

inadequado ou algo que possa afetar negativamente o desempenho, indicando a necessidade de 

melhoria das ações).  

Todo o sistema organizacional (inputs, withinputs, outputs e feedbacks) está inserido 

num ambiente organizacional (demográfico, econômico, político-legal, sociocultural, 

tecnológico e global), constituído pelo conjunto de todos os fatores externos ao sistema 

(EASTON, 1965). O sistema organizacional busca o progresso por meio da realização dos 

objetivos (CERTO; PETER, 2005, p. 24), formando uma rede de relações com o meio externo 

que influencia a própria organização (MILES; SNOW, 1978). Easton (1965) considera a 

política como um sistema aberto, similar a uma complexa caixa preta, que recebe inputs ou 

insumos, representando as demandas e apoios sociais, produzindo, assim, outputs ou resultados, 

que correspondem às decisões e ações políticas.  

Logo, pelo paradigma sistêmico, a política pública é uma resposta do sistema político a 

demandas geradas no ambiente (RUA, 2009), em que a coalizão de grupos de interesses 

compostos por organizações (KATZ; KHAN, 1987) geram demandas e apoios externos (inputs) 

que podem ser explicados ao analisar o modo pelo qual os processos ocorrem, constituindo o 

próprio objeto da ação política. Por esse caminho, pode-se inferir que, quando há congruência 
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entre as partes, a interação entre os stakeholders gera sinergias em potencial (NEVILLE; 

MENGUC, 2006), resultando em maior atendimento das demandas do ambiente.  

Dada a distinção do setor de transportes para a o sistema econômico de um país ou 

região, em especial para a região amazônica com toda sua singularidade fronteiriça e distante 

dos grandes centros econômicos do Brasil, torna-se imperativo que as políticas públicas para o 

setor de transportes de cargas sejam mais efetivas. Aqui são incluídas a construção e 

manutenção infraestrutural (rodovias, ferrovias, pontes, portos, etc.), concomitantes com a 

reestruturação da matriz de transporte brasileira, no intuito de desafogar o sistema rodoviário e 

aumentar a utilização e eficiência de outros modais como as hidrovias e as ferrovias, sobretudo, 

com a perspectiva de expansão da multimodalidade ou da intermodalidade para a região 

amazônica. 

A grande relevância deste estudo é a atenção dada ao setor de transportes, notadamente 

quanto à sua infraestrutura. Na década de 1950, Fair e William (1959) trouxeram à discussão a 

importância dos transportes para o desenvolvimento, quando afirmam que a força dos 

transportes como condicionante de distribuição populacional e de desenvolvimento da 

economia tem primordial função social na mobilidade de pessoas, na disseminação de ideias e 

informações, e na distribuição de recursos.  

Os investimentos em infraestruturas regionais na União Europeia, por exemplo, 

fortalecem a integração do bloco econômico, com a redução das desvantagens de localidades 

mais distantes e desconectados dos grandes centros, que favorece o desenvolvimento 

econômico no longo prazo (BANISTER e BERECHMAN, 2000).  Andrés et al. (2014) 

destacam a importância de investimentos em infraestrutura de transporte em larga escala, para 

a indução do crescimento econômico e o aumento do bem-estar, a integração de regiões 

periféricas, facilitando o comércio de bens, simultaneamente, em virtude de existência de um 

sistema de transporte eficiente.  

Nesse sentido, sabido que os serviços produzidos pelos transportes são utilizados por, 

praticamente, todas as cadeias de produção e afetam a qualidade de vida da sociedade, torna-se 

relevante o aprofundamento do conhecimento sobre as decisões das políticas públicas em 

infraestrutura de transportes e a participação dos stakeholders no ambiente decisório. 

Compreender a participação de stakeholders nesse processo decisório é fundamental, pois 

“decisões sobre transportes envolvem seleção dos modais, o volume de cada embarque, as rotas 

e a programação. São decisões sobre as quais pesam fatores como a proximidade, ou distância 

[...]” (BALLOU, 2006, p. 54), entre outros.  



24 

 

  

Além de interesses de stakeholders, Heymann Jr. (1965) destaca que os transportes 

buscam atingir objetivos econômicos no tocante a exploração e produtividade de recursos 

naturais, produção agrícola e consumo, mas também têm seus objetivos não econômicos como 

promover unidade política, a “diminuição de distâncias” entre as zonas rural e urbana e a defesa 

geopolítica, além de impactar os padrões sociais na geração de emprego e distribuição de renda.  

A deterioração da infraestrutura de transportes (pontes, ferrovias, portos, etc.), a 

sobrecarga do modal rodoviário e a retração da capacidade de investimentos, entre outros 

fatores, são também justificativas para estudos, discussões, planejamento da logística e busca 

da modernização dos transportes, em especial a partir de 2007, com advento do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC 1). A infraestrutura de transportes é de crucial importância 

para a logística, esta entendida como um processo de racionalização do fluxo simultâneo de 

informações, pessoas e materiais, que tem o intuito de colaborar com a melhoria do desempenho 

do setor de transportes e, por seguinte, da vida das pessoas.    

No que se refere à política de infraestrutura de Roraima, as discussões e definições de 

projetos prioritários dão-se nos processos de elaboração como o Plano Plurianual (PPA), 

dividindo espaço e tempo com as demais ações de governo, com a participação da sociedade 

civil organizada e de segmentos econômicos, através de audiências públicas setorizadas, 

embora pouco sistematizadas e com discussões menos aprofundadas ou articuladas, já que 

Roraima não criou o respectivo Programa Estadual de Transportes (PELT). Os gestores 

governamentais de Roraima, tanto de infraestrutura como de planejamento, não tinham 

conhecimento do que seria um PELT.  

  O PELT é uma ferramenta específica, escolhido por alguns estados da Federação com 

estudos basilares e diagnóstico inicial dos fluxos de insumos e produtos, fluxograma e 

articulação das atividades, além do aprofundamento das decisões compartilhadas entre os 

diversos segmentos do governo e da sociedade, que teria como objetivo buscar maior 

aproximação com planos e recursos financeiros do Governo Federal, resultando num plano 

estruturante de infraestrutura de transportes, que definiria a matriz de transportes mais adequada 

e a prioridade dos projetos. A despeito de inexistência do PELT, busca-se compreender como 

se dá o envolvimento de atores governamentais e sociais; nesse caso, os stakeholders, nos 

processos de elaboração e implementação de políticas públicas de infraestrutura de transportes 

rodoviários de Roraima.  

Roraima depende das rodovias e hidrovias para o afluxo (abastecimento) e refluxo 

(escoamento) de mercadorias, que é fundamental para sua economia. Silva (2007) relata que 

Boa Vista, sob o ponto de vista de isolamento e acessibilidade, pode ser considerada “ilha” na 
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Amazônia. Também, a região amazônica tem uma baixa densidade demográfica e é 

esparsamente povoada, embora com grande concentração populacional nas capitais. Somada às 

limitações colocadas, a pequena participação de stakeholders da sociedade civil roraimense nas 

decisões das políticas públicas de infraestrutura pode ampliar as dificuldades enfrentadas pelas 

populações das sub-regiões amazônicas na garantia de uma melhor qualidade de vida, 

justificando o olhar criterioso e científico deste estudo. No tocante à representação política, os 

congressistas roraimenses alocaram recursos de emendas de bancada ao orçamento de 2015 da 

União, para a construção da BR-432 (FOLHA DE BOA VISTA, 2015), objeto desta tese, muito 

embora não tenham ouvido oficialmente a população do entorno da rodovia. 

Além da falta de estudos analíticos referentes ao envolvimento dos stakeholders nas 

decisões logísticas de transportes de Roraima, a sua localização na região amazônica 

setentrional desperta interesses nacionais e internacionais acerca da sua biodiversidade e 

relevância para a sustentabilidade do planeta. A posição geopolítica internacional de Roraima, 

que tem importância estratégica para o Brasil pela condição dos países que margeiam o 

Atlântico Norte e o Oceano Pacífico, com saída para a Europa, são aspectos que reforçam a 

justificativa para esta pesquisa. Pelo exposto, supõe-se que o envolvimento dos stakeholders 

nas decisões de políticas públicas pode ser importante para que os resultados sejam mais 

efetivos, no atendimento de soluções coletivas, ainda que desejem atender a seus próprios 

interesses.      

A estrutura deste trabalho é composta de:  

(i) uma discussão introdutória do tema; 

(ii) uma abordagem conceitual sobre políticas públicas;  

(iii) um panorama das políticas públicas em transporte de cargas desenvolvidas no Brasil 

e, em particular, em Roraima; 

(iv) uma discussão conceitual sobre infraestrutura de transportes de cargas e a sua 

importância para a eficiência logística;  

(v) uma abordagem da teoria dos stakeholders;  

(vi) uma discussão da participação social e da dos stakeholders na elaboração e 

implementação de políticas públicas de infraestrutura do Brasil e de Roraima, em especial das 

políticas públicas que afetam o setor de transporte rodoviário.  

Este estudo também traz uma exposição do trato metodológico adotado na pesquisa e a 

apresentação do caso estudado (BR-432 e sua área de influência), a análise dos resultados da 

pesquisa, assim como as contribuições e limitações da pesquisa, além de sugestões para futuros 

estudos.   
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS  

A intenção deste capítulo é estabelecer a perspectiva sobre políticas públicas adotada na 

pesquisa, como um processo cujo papel é o de solucionar problemas da sociedade, com a 

participação das partes interessadas (stakeholders). Inicialmente, serão discutidos aspectos 

conceituais de política (politics) e política pública (policies), com o desdobramento para a 

necessidade de compreender a participação dos grupos de interesse na formulação de políticas 

públicas, consideradas as características da democracia delegativa brasileira.  

Este capítulo ainda discutirá a origem da área de estudos denominada políticas públicas, 

abordando os modos de pesquisar políticas públicas: os estudos de políticas públicas (policy 

studies) e as análise de políticas públicas (policy analysis). Ao final, serão descritas as fases de 

formulação de políticas públicas, com ênfase nas fases relacionadas ao processo de elaboração 

(identificação do problema; formação da agenda; formulação de alternativas; tomada de 

decisão) e implementação. 

 

2.1 Políticas públicas: surgimento e discussão 

A política (politics) é um processo de tomada de decisão; e o seu produto, são as 

decisões políticas e ações que dão resposta concreta aos problemas vivenciados pela sociedade 

(WILDAVSKY, 1979; RUA, 1988). A política é envolvida em procedimentos formais e 

informais de relações de poder e destinada a resolver pacificamente os conflitos referentes aos 

bens públicos (RUA, 1998). Para Bobbio (2002), a política representa um processo da 

humanidade de busca e manutenção dos recursos de poder por parte de um grupo de pessoas 

sobre outras pessoas, aqui se referindo à ciência que trata dos fenômenos relativos ao Estado.  

Pode-se depreender que a política (politics) é um processo que busca harmonizar os 

diversos conflitos referentes aos interesses dos participantes na alocação de produtos (bens e 

serviços) públicos. Lindblom (1959) comenta que as políticas públicas (policies), enquanto 

diretrizes, princípios, filosofias e linhas de ação de governo, são construídas e reconstruídas 

num processo de sucessivas e intermináveis aproximações aos objetivos pretendidos, sendo que 

esses também sofrem alterações. Nesse caso, uma política pública (policy) pode ser afetada de 

forma positiva ou negativa, pelas decisões e ações dos diversos atores que fundamentaram a 

sua elaboração, de forma sistêmica.   

Assim, políticas públicas podem ser definidas como “o conjunto de ações coletivas 

voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa 
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dar conta de determinada demanda, em diversas áreas” (GUARESCHI et al., 2004, p. 180). As 

políticas públicas tratam da “gestão dos problemas e das demandas coletivas através da 

utilização de metodologias que identificam as prioridades, racionalizando a aplicação de 

investimentos e utilizando o planejamento [...]” (DIAS; MATOS, 2012, p. 14).  

Oliveira e Pisa (2015) acrescentam que as políticas públicas devem ser aquelas ações 

que um determinado governo escolhe implementar com o objetivo de atender a uma demanda 

pública ou resolver um problema. Assim sendo, as políticas públicas referem-se ao processo 

em que grupos diversos com interesses distintos decidem sobre as questões que impactam ou 

direcionam a sociedade (RODRIGUES, 2010). Em complemento, “as políticas públicas são 

ações governamentais dirigidas a resolver determinadas necessidades públicas” (DIAS; 

MATOS, 2012, p. 17), embora as omissões e não decisões governamentais repercutam no não 

atendimento às necessidades públicas.   

No intuito de distinguir política de políticas públicas, é importante ressaltar que, nesta 

pesquisa, política se refere à construção do consenso e luta pelo poder, por meio da destreza, 

habilidade ou perícia em lidar com determinados assuntos, enquanto políticas públicas 

compreendem o conjunto de ações do governo, executadas por uma autoridade legitimada na 

alocação de recursos escassos de seu campo de atuação apresentadas como políticas de 

infraestrutura, educação, saúde, fiscal, etc. (DIAS; MATOS, 2012).  

Para Reis (2009), a Política (com “p” maiúsculo) representa a ordenação institucional e 

de autoridade, referente à disputa de interesses sociais, independentemente das regras, 

fundamentos materiais e ideais particulares envolvidos ou adotados. Já "políticas públicas" (ou 

simplesmente "políticas") se referem aos arranjos técnico-racionais voltados à busca de 

soluções específicas do referido jogo de interesses da Política; portanto, como o Estado atua 

para amenizar os conflitos e desigualdades sociais (REIS, 2009; SILVA et al., 2017).   

Política e política pública visam ao bem-estar da população, por meio das ações do poder 

político. Em regimes democráticos, as variadas formas de interação do Estado com os cidadãos, 

empresas e demais atores da sociedade tendem a ser mais complexas, repercutindo nos 

processos decisórios e controle de políticas (PIRES; VAZ, 2014). Essa complexidade é 

permeada por fatores que interferem no processo das políticas públicas como a conjuntura 

política, aspectos histórico-institucionais, a disponibilidade orçamentária e financeira, a 

macroestrutura, que dificultam ações de harmonização dos interesses de grupos, diversos e 

mutantes, de forma mais eficaz.  

Assim, um dos aspectos relevantes a serem considerados em políticas públicas são os 

grupos de interesse que podem surgir de articulações profissionais, religiosas, políticas, 
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comunitárias e econômicas, caracterizadas pelo agrupamento de pessoas físicas e/ou jurídicas, 

formais ou informais, que, à base de um ou vários comportamentos de participação, manifestam 

determinados propósitos, aspirações ou direitos compartilhados, distintos de outros grupos 

sociais (BOBBIO et al., 1991; FAHAT, 2007).   

No que se refere aos interesses, Santos (2002) faz alguns questionamentos acerca dos 

grupos de interesses em políticas públicas: (i) como agem e contribuem os grupos de interesses 

setoriais na formulação de políticas?; (ii) que fatores específicos influenciam as formas de 

atuação desses grupos de interesse e por quê?; (iii) que canais os grupos de interesse acessam, 

que os dotam de papel relevante na formulação das políticas?; (iv) que recursos os grupos de 

interesse dispõem?; (v) qual o nível de interdependência entre os formuladores governamentais 

de políticas e os grupos de interesse?; (vi) que estratégias e táticas dispõem esses grupos de 

interesse?.  

Por esse viés, é necessário compreender a participação dos grupos de interesse na 

formulação de políticas públicas, pois “quanto maior a importância que uma instituição atribui 

a um grupo de interessados, maior será o nível de interação entre os mesmos [...] por conta da 

primazia assumida pelos interesses do grupo” (MITCHELL et al., 1997, p. 876) na tomada de 

decisão.   

No caso brasileiro, acredita-se que as elites econômicas e políticas, aqui entendidas 

como grupos de interesses, decidem bem mais sobre os rumos nacionais “[...] do que quaisquer 

arranjos, independentemente do quão institucionalizados estes sejam” (FREY, 2000, p. 247). 

Avançando na sua abordagem analítica de políticas públicas, Frey (2000) cita as características 

de democracias delegativas (O`DONNELL, 1991) ou regimes neopatrimoniais 

(EISENSTADT, 1974), em que determinados grupos de interesse são favorecidos, sobretudo 

no Brasil e em outros países em desenvolvimento, já que existem nesses países instituições 

democráticas frágeis, além da coexistência de comportamentos político-administrativos 

modernos e tradicionais (FREY, 2000, p. 213).  

Esses atores observam a prevalência de uma administração dos interesses coletivos por 

meio do clientelismo, sem a participação efetiva da população e com pouca transparência das 

ações governamentais, conferindo a redução de legitimidade dessas decisões. Ainda assim, do 

ponto de vista da gestão moderna, observam-se a tendência crescente da participação popular e 

a criação de espaços e canais coletivos na gestão pública no Brasil, para que as partes 

interessadas expressem seus interesses, ainda que o comportamento tradicional de lideranças 

políticas se mantenha vivo.  
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Segundo O`Donnell (1991), as democracias delegativas não manifestam uma 

possibilidade evidente e rápida de retorno ao autoritarismo. No entanto, ainda não se 

consolidaram como uma democracia representativa nos moldes da poliarquia de Robert Dahl, 

em que a escolha das lideranças permite a participação da maioria da população (participação 

política) e que a disputa pelo poder político é um caminho para a ascensão ao governo 

(competição política), sendo possível, conforme a democracia delegativa, o presidente eleito 

definir os destinos da nação, ao seu interesse e não necessariamente ao que havia prometido nas 

campanhas eleitorais.  

Para Cabral e Cabral (2017), nas democracias delegativas, é possível que os eleitores se 

mantenham ou passem à passividade política, aguardando os bons feitos do governo. É que o 

candidato, após eleito, assume a paternidade e individualização do processo decisório, 

apresentando-se acima dos partidos políticos, da sociedade civil organizada e dissonante com 

o Congresso e Judiciário, causando incômodo quanto às práticas de prestação de contas, 

discussão ou negociação com essas partes (O`DONNELL, 1991; CABRAL; CABRAL, 2017). 

Já Eisenstadt (1974) desenvolve o conceito de regimes neopatrimoniais 

(patrimonialismo moderno), sugerindo uma lógica burocrático-racional (SCHWARTZMAN, 

1988) do formalismo político moderno, em que o Estado exerce forte poder na economia, ou 

quando a iniciativa privada recebe proteção ou se beneficia de privilégios da racionalidade 

estatal, permitindo que as elites centrais mantenham as massas sociais satisfeitas, constituindo 

a ordem social através da distribuição (de rendimentos, de recursos, de condições de segurança) 

e da mediação (de conflitos e de representação de interesses sociais), o que não se dá 

espontaneamente no seio social (AGUIAR, 1987).  

A política brasileira possui as características da democracia delegativa (O`DONNELL, 

1991; CABRAL; CABRAL, 2017) e neopatrimonial (SCHWARTZMAN, 1988), apesar da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, quando algumas reformas mudaram 

substancialmente as relações entre o Estado e a sociedade, sobretudo com o advento da Emenda 

Constitucional n.º 19 de 1998, ganhando importância a participação das entidades não 

governamentais na realização de políticas públicas.   

Entre os mecanismos de participação popular e novas formas de gestão e relações com 

entes extragovernamentais da democracia representativa estão: o plebiscito, os comitês, os 

conselhos de políticas públicas, o referendo, a audiência pública, as parcerias público-privadas, 

o planejamento participativo e o envolvimento de potenciais stakeholders, entre outros 

(AVRITZER, 2012; PIRES; LOPEZ, 2010).  
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Além da participação dos stakeholders ser uma caraterística da democracia 

representativa, do ponto de vista empresarial, a gestão dos stakeholders recebe destaque para 

as organizações (DONALDSON; PRESTON, 1995; FREEMAN; MCVEA, 2006; MITCHEL; 

AGLE; WOOD, 1997), sobretudo quando consideradas as relações de confiança, valores, trocas 

e afinidades entre as partes que sustentam a ação econômica (GRANOVETTER, 1985; UZZI, 

1996). 

No Brasil pós Carta Magna de 1988, é perceptível a manutenção de características da 

democracia delegativa e do neopatrimonialismo do personalismo nas eleições presidenciais, 

cuja figura do candidato à chefia do executivo se distancia das propostas de partidos, das 

promessas de governo e das demandas essenciais para assumir um viés populista ou uma 

coalizão de forças entre vários partidos ou ambas as situações, na tentativa de assegurar uma 

mínima governabilidade, como o marketing pessoal do jovem e dinâmico caçador de marajás, 

Fenando Collor de Mello (PRN); o “presidencialismo de coalizão”, a partir de Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB); e a desconexão entre as forças e ideias do lulismo (Luiz Inácio Lula 

da Silva) e as do Partido dos Trabalhadores (JACOB et al., 2010; ABRANCHES, 1988; 

SINGER, 2009).  

Nesse sentido, é possível dizer que a democracia delegativa e o neopatrimonialismo se 

mantêm fortalecidos já que nem sempre os indivíduos se predispõem à participação de embates 

políticos e muitos nem têm interesse em se informar dos problemas (SCHUMPETER, 1942; 

LIPSET, 1981), ainda que algumas questões sejam de grande influência para a economia e o 

bem-estar social, a exemplo da infraestrutura econômica como a de transportes. 

Voltando o olhar para as políticas públicas, é na Europa e nos Estados Unidos que se 

originam as duas vertentes da área de estudos denominada políticas públicas. Para Souza 

(2007), o desdobramento desses estudos processou-se distintamente, já que, na Europa, as 

pesquisas concentravam-se mais na análise sobre o Estado e suas instituições, enquanto, nos 

Estados Unidos, os estudos de políticas públicas concentraram-se sobre as ações dos governos. 

Os primeiros estudos de políticas públicas foram apresentados inicialmente por Harold 

Lasswell (1936), que cunhou a expressão policy analysis (análise de política pública), e, anos 

depois, Herbert Alexander Simon (1957) criou o conceito de racionalidade limitada dos 

gestores públicos (policy makers).  

Charles E. Lindblom (1959; 1979) introduziu na literatura as relações de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório como variáveis à formulação e análise 

de políticas públicas; já David Easton (1965) introduziu o conceito das políticas públicas 

entendidas como sistema, que recebem influência dos partidos políticos, da mídia e dos grupos 
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de interesse que atuam no ambiente das organizações públicas (SOUZA, 2006, p. 23–24; 

SABATIER, 1995). Na década de 1970, de forma sucinta, Thomas Dye (1975, p. 02) define 

políticas públicas como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. Esses estudos fazem 

surgir o campo de políticas públicas dentro da disciplina de Ciência Política entre os anos 1960 

e 1970.   

Almeida (2007) destaca que, no Brasil, a área de estudos de políticas públicas se inicia 

entre o final da década de 1970 e meados dos anos de 1980, com a transição do regime ditatorial 

para a novel democracia. As políticas públicas vêm com o propósito de atender às demandas da 

sociedade, surgindo como instrumento estratégico governamental de intervenção política na 

economia e na dinâmica social, através da tecnocracia e, algumas vezes, com a participação da 

própria sociedade. Nesse sentido, a formulação de políticas públicas se constitui no estágio em 

que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas 

e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006). 

Podem-se identificar duas abordagens nos estudos de políticas públicas: (i) uma mais 

positivista (técnica e racional) e outra (ii) pós-positivista (interpretativa e construtivista). A 

perspectiva positivista usa análises de custo-benefício, análises decisórias, modelagem de 

sistemas, programação linear, orçamento-programa, entre outras, para estabelecer padrões 

normativos para as decisões em políticas públicas do ponto de vista estritamente técnico 

(DRYZEK, 1993). A análise pós-positivista procura entender os objetivos e intenções que estão 

subjacentes às decisões (ou não decisões).  

Nessa abordagem, entende-se que os indicadores técnico-objetivos não são suficientes 

para compreender os problemas (KINGDON, 1984), já que os problemas são construídos 

subjetivamente por meio das percepções dos diversos atores envolvidos no processo decisório, 

admitindo que um problema é uma situação social percebida (condition), embora não 

necessariamente desperte uma ação governamental (STONE, 1988). 

Os estudos de políticas públicas (policy studies) debruçam-se na busca de conhecimento 

para entender e explicar a elaboração, decisão e implementação de políticas públicas, ou seja, 

quanto à natureza das atividades do Estado (DOBUZINSKIS; HOWLETT; LAYCOCK, 2007). 

A análise do processo de políticas públicas (policy analysis) tem como objeto de estudo as 

decisões políticas e os programas de ação dos governos, questionando-os sobre a identificação 

e escolha dos problemas que tais decisões procuram resolver, sobre as soluções formuladas e 

as condições da sua implementação (LASSWELL, 1970; PARSONS, 1995). A abordagem da 

policy analysis pretende analisar “a inter-relação entre as instituições políticas, o processo 

político e os conteúdos de política” (WINDHOFF-HÉRITIER, 1987, p. 7). O quadro 1 ilustra 
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a distinção dos modos de pesquisar políticas públicas: (i) os estudos de políticas públicas (policy 

studies) e (ii) as análises de políticas públicas (policy analysis).  

 

Quadro 1 – Distinção entre políticas públicas e análise de políticas públicas1 

 Políticas Públicas Análise de Políticas Públicas 

Atores Acadêmicos 
Funcionários públicos/consultores 

externos 

Principal Objeto de 

Estudo 
Processo de produção de política O conteúdo das políticas 

Principal Objetivo 
Perceber o processo de produção 

como um todo e produzir teoria 

Melhorar o desenho, implementação e 

análise das políticas existentes 

Principal Premissa 

Problemas e soluções não são 

semelhantes, dado que o processo de 

produção está repleto de acordos e 

negociações. 

Problema e solução deverão ser vistos de 

uma forma racional e otimizada. 

Principal Disciplina 

de Inspiração 
Ciência Política Economia 

Tipo de Pesquisa 
Descritiva, Compreensiva e 

Explanatória 
Normativa, Preparatória e Prescritiva 

Principal Estratégia 

Metodológica 
Qualitativa, Indutora e Construtivista Quantitativa, Dedutiva e Positivista 

Objetivo 

Metodológico 

Comparações sucessivas de casos de 

estudo e ajustamento mútuo dos 

diferentes interesses 

Métodos universais e analíticos 

Posição na Dicotomia 

Objetividade x 

Subjetividade 

Defende que a investigação não 

deverá ignorar os valores e princípios 

éticos. 

Defende a possibilidade de ignorar 

assuntos como os valores e a ética. 

Principais Referências 

Harold Lasswell (1936), Herbert 

Simon (1957), Charles Lindblom 

(1959) e David Easton (1965) 

Administração de John Kennedy e Lyndon 

Johnson durante os programas “New 

Frontier” e “Great Society” (1960) 

Fonte: Quadro elaborado por Mota (2010), baseado em Parsons (1995) e Howlett e Ramesh (1995).   

  

Esta pesquisa está inserida na abordagem dos estudos de políticas públicas (policy 

studies), com a perspectiva de compreender a participação de stakeholders na elaboração e 

implementação de políticas públicas de infraestrutura de transportes rodoviários de Roraima e 

os fatores desse envolvimento, em específico a construção da BR-432. Esse processo de 

elaboração e implementação de políticas públicas pode ser sistematizado numa sequência de 

fases que se complementam no interesse de facilitar a comunicação das partes interessadas e o 

acompanhamento e controle das ações definidas na política pública.    

 

 
1 Título do quadro 1, traduzido pelo autor. 
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2.2 Processo sistematizado de formulação de políticas públicas  

O sequenciamento do processo de formulação de políticas públicas ou ciclo de 

formulação de políticas públicas (ver figura 1) obedece a estágios específicos de ações 

interdependentes, às vezes simultâneas, sendo bastante encontrada na literatura, aqui escolhida 

a propositura de Secchi (2013).  

  

Figura 1 – Ciclo de Formulação de Políticas Públicas 

 

Fonte: Secchi (2013). 

 

Nesse interesse de sistematizar o processo de formulação de políticas públicas (policy-

making process), Secchi (2013) propõe sete fases do ciclo de políticas públicas (policy cycle): 

(i) identificação do problema; (ii) formação da agenda; (iii) formulação de alternativas; (iv) 

tomada de decisão; (v) implementação; (vi) avaliação; e (vii) extinção. Com base no processo 

proposto pelo autor (2013), o interesse desta pesquisa é focar na participação dos stakeholders 

nos processos das cinco primeiras fases:  

 

(1) identificação do problema;  

(2) formação da agenda;  

(3) formulação de alternativas;  
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(4) tomada de decisão (que se referem ao processo de planejamento em si);   

(5) implementação das políticas públicas de infraestrutura de transportes, em específico 

a construção da BR-432.  

 

Um problema público é uma demanda, uma necessidade identificada da sociedade, 

escolhida previamente, que exige uma política pública para resolvê-lo. Essa escolha pode advir 

de vários fatores (indicadores, relatórios, reivindicações populares ou de grupos organizados, 

tragédia, favelização, etc.) que mostram as condições de uma situação específica ou sua 

abrangência diante da ausência ou limitações das ações governamentais.  

Para Secchi (2014, p. 34), um problema público é a diferença entre o que é e aquilo que 

se gostaria que fosse a realidade pública. Cefaï (2017, p. 194) destaca que “o problema público 

só começa verdadeiramente a existir quando se torna um processo de experiência coletiva. Ao 

formular críticas, denúncias e reinvindicações, ele supera uma etapa, buscando a aprovação de 

responsáveis institucionais e de públicos mais amplos”. 

No entanto, a política pública começa quando se define a agenda, que é o 

reconhecimento do governo de que um determinado problema é uma questão que não pode ser 

ignorada. Para Kingdon (1984), existem três tipos de agenda: (i) sistêmica ou não 

governamental, que corresponde a problemas de interesse do país, mas negligenciados pelo 

governo; (ii) governamental, na qual os problemas merecem atenção do governo; e (iii) de 

decisão formada pelo rol de problemas a serem decididos.  

É por meio de participantes ativos (stakeholders) e processos de negociação que 

algumas decisões ou agendas prevalecem. É aberto, assim, um espaço de conflitos e de poder, 

chamado de coalizão de defesa por Sabatier e Jenkins-Smith (1993), em que as crenças, valores 

e ideias dos atores se tornam relevantes no processo de formulação de políticas públicas. A 

coalizão de defesa pode se manifestar em cada subsistema que integra uma política pública, que 

desembocará numa tomada de decisão.  

Alguns atores participam da formação de agenda, sem que necessariamente sejam os 

beneficiários diretos (stakeholders invulneráveis ou oportunistas) como a mídia, grupos que 

defendem determinadas causas específicas, sindicatos, burocracia e partidos políticos, entre 

outros, mas que podem participar das fases subsequentes da formulação da política pública. 

Assim, definida a agenda, o próximo passo é o de formulação de alternativas, momento de 

elaboração de métodos, programas, estratégias ou ações voltadas ao alcance dos objetivos 

estabelecidos (SECCHI, 2013), comumente combinados, que podem solucionar os problemas 

críticos elencados na agenda.  
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Alguns atores, sobretudo aqueles que não fazem parte dos quadros governamentais, não 

têm domínio técnico sobre como alocar recursos, estabelecer metas, usar ferramentas 

programáticas e determinar objetivos futuros, também podendo ser gerados conflitos entre os 

atores no processo decisório.  

A fase de tomada de decisão é orientada pelas alternativas ou caminhos formulados e 

aprovados para solucionar os problemas, já equacionados os interesses dos envolvidos no ciclo 

político-administrativo. Algumas decisões são inovadoras, outras conservadoras, mas são 

tomadas ininterruptamente nos diversos níveis organizacionais. Inclusive, quando há 

procrastinação decisória, há uma decisão. A procrastinação ou “não decisão” ocorre quando os 

valores predominantes efetivamente impedem que certas demandas se tornem questões 

maduras que exigem decisões (BACHRACH; BARATZ, 1963).  

Weber (1999) traz o argumento da racionalidade instrumental (funcional ou técnica) 

para o processo decisório em que as decisões são sistematizadas em ações seriadas e 

organizadas, em processos racionais, para o alcance de objetivos pré-determinados. Esse 

modelo sugere que o tomador de decisões aja de acordo com um sistema integrado, na busca 

da maximização de resultados e minimização dos esforços. Assim, “o entendimento não 

depende de nenhuma capacidade psicológica subjetiva de empatia, mas da aplicação de regras 

estritas de comportamento otimizador sob certas coerções” (TSEBELIS, 1998, p. 55).  

Simon (1957) questionou o modelo de racionalidade “pura” na dinâmica do sistema 

econômico, salientando que problemas como a falta de conhecimento, a limitação de 

informações e a impossibilidade de previsão do futuro real caracterizariam as decisões como 

racionalmente limitadas, visto que tanto as ações dos agentes econômicos mudam como o 

próprio ambiente se modifica ao longo do tempo (MELO; FUCIDJI, 2016). Com a proposição 

da racionalidade “limitada”, Simon comenta que muitas das decisões são rápidas, com base na 

experiência, em hábitos, memórias ou em regras. Ainda assim, segundo March (2009), a 

racionalidade pura e a racionalidade limitada se baseiam em escolhas entre alternativas 

disponíveis para as tomadas de decisões. Uma baseada na lógica da consequência antecipada 

do futuro e da utilidade da escolha (racionalidade pura); a outra, na lógica da adequação do 

aprendizado passado e da formação de identidades úteis (racionalidade limitada).  

Por outro caminho, o modelo incremental do processo decisório leva em conta o aspecto 

político da tomada de decisão, e menos o técnico. Para Lindblom (1959), as decisões são 

processos inerentemente políticos e intuitivos, pois, mesmo que o tomador de decisão reconheça 

valores e objetivos estruturados racionalmente, ele tomará mais decisões com base em valores 

cotidianos considerando o aprendido no passado.  
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As decisões marginais constituir-se-ão de escolhas que o tomador de decisão fará pela 

diferenciação entre duas ou mais alternativas de ação, consideradas as limitadas capacidades 

cognitivas dos tomadores de decisão (ETZIONI, 1967). Essas escolhas se permitem a 

aprimoramento e adaptação por meio da barganha e concessões mútuas, já que tendem a rejeitar 

os pressupostos da racionalidade de que os meios e fins são distintos e independentes.  

Etzioni (1967) afirma que os incrementalistas procuram um método capaz de 

descentralizar e democratizar decisões, mas que as decisões incrementais podem se distanciar 

das decisões formuladas, fortalecendo grupos mais poderosos e articulados. Dessa forma, 

elaborou a abordagem chamada mixed-scanning (rastreio combinado), com o intuito de reduzir 

o conservadorismo racional e a marginalidade incremental decisórios. Essa abordagem tem 

pertinência se levar em conta que os indivíduos tendem a evitar sobrecarga de informações, 

criando atalhos de julgamento que induzem as escolhas decisórias (ROBBINS; DECENZO, 

2004).  

O modelo mixed-scanning (ETZIONI, 1967) entende que as decisões racionais são 

tomadas com base na exploração de alternativas que consideram consequências e preferências 

conservadoras. Já as decisões incrementais supõem uma adaptação de estratégias de tomada de 

decisão ao ambiente ou à circunstância, em que o tomador de decisão tem menor controle. A 

partir desses pressupostos, o modelo mixed-scanning (mesclando os modelos racionalistas e 

incrementais) relativiza as tomadas de decisão, reconhecendo que as decisões não são todas da 

mesma natureza, estando vinculadas à busca do consenso de acordo com o padrão de 

desenvolvimento social (ETZIONE, 1967).  

As decisões de uma política pública são comumente difíceis de serem tomadas, pois 

exigem respostas mais rápidas às múltiplas necessidades que envolvem dimensões sociais, 

econômicas, políticas e estão sujeitas a prescrições legais. A integração das inúmeras iniciativas 

precisa ser estruturada numa ação proativa de planejamento, com o estabelecimento de 

objetivos prioritários e metas para um determinado prazo futuro, consideradas as condições e 

recursos disponíveis, sob o risco de incorrer em não atender a esses objetivos ou atendê-los 

parcialmente.  

Um dos desafios dos processos de planejamento de políticas públicas é a mitigação de 

conflitos, cuja mediação pode contribuir como alternativa para a conciliação de interesses entre 

as partes interessadas. Para Cardoso Júnior (2011, p. 47):  

 

[...] se planejamento governamental e gestão pública são instâncias lógicas de 

mediação prática entre Estado e desenvolvimento, então, não é assunto menor 
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ressignificar e requalificar os termos pelos quais, atualmente, devem ser redefinidos 

o conceito e a prática do planejamento público governamental. 

 

Oliveira (2006) considera que o processo de planejamento em políticas públicas tem 

fundamental importância na fase de implementação, para a consecução dos resultados finais 

das políticas, programas ou projetos. Por esse viés, o planejamento estratégico desenvolve uma 

abordagem que integra o estabelecimento de normas, metas, práticas e uma série de 

instrumentos técnicos de gerenciamento e coordenação de ações de modo a ditar à organização 

qual caminho ela deverá seguir para alcançar seus objetivos.  

Almeida (2001) realça duas abordagens do processo de planejamento estratégico, a 

saber, (i) a abordagem projetiva e a (ii) abordagem prospectiva, como mostra o quadro 2, 

embora ambas as abordagens tenham o mesmo desafio que é o de antecipar os fatos antes de 

agir, através da construção de cenários. 

 

Quadro 2 – Abordagens do processo de planejamento estratégico 

Projetiva Prospectiva 

Tem como metodologia utilizar-se de informações 

objetivas e conhecidas: numéricas, modelos 

determinísticos e quantitativos. As informações 

são extraídas do passado, para se fazer projeções 

futuras como receita, custos, etc., embora possa 

utilizar variáveis qualitativas em determinados 

momentos, a partir das percepções dos 

especialistas envolvidos no processo de 

planejamento.  

Lida com variáveis qualitativas, subjetivas e de difícil 

mensuração quantitativa. A abordagem prospectiva 

admite as incertezas do futuro múltiplo, não 

necessariamente conhecidas pelos gestores e que podem 

balizar as ações presentes para se alcançar propósitos 

futuros do empreendimento. É uma análise intencional, 

em que o Executivo pode utilizar cenário e variáveis de 

opinião (julgamento, pareceres, probabilidades subjetivas 

etc.) 

Fonte: Almeida (2001). 

  

A fase de implementação é “[...] aquela em que regras, rotinas e processos sociais são 

convertidos de intenções em ações” (SECCHI, 2013, p. 55). Dessa forma, nessa fase, é exigível 

a capacidade de mobilização, de disseminação simétrica da informação e de argumentação para 

que se possibilite algum quadro transformador voltado aos interesses comuns dos cidadãos. A 

fase de implementação das políticas públicas herda alguns conflitos não sanados ou conciliados 

durante a fase de formulação das decisões, propiciando a retroalimentação contínua entre o que 

foi decidido e o que realmente será implementado (SILVA; MELO, 2000).  

Nesse sentido, a implementação diz respeito às ações necessárias para que uma política 

saia do papel e funcione efetivamente (RUA, 1998). Para Hill (2006), os implementadores têm 

melhores condições para tomar decisões-chave, além de ser incerto qual será o impacto das 
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medidas a serem implementadas, que requerem negociações diárias. No entanto, como dito por 

Silva e Melo (2000), é possível que alguns dos atores implementadores também participem da 

fase de formulação de políticas públicas, o que pode reduzir significativamente eventuais 

discrepâncias. Inclusive, isso é o que defendem Van Meter e Van Horn (1975), destacando que 

os implementadores devem participar da fase de formulação, considerando que a sua 

contribuição aumenta a clareza da política e diminui as resistências.  

No interesse de compreender e explicar a implementação de políticas públicas, três 

abordagens conceituais emergiram na literatura: (i) modelo top-down; (ii) modelo botton-up e 

(iii) middle-up-down. A perspectiva top down concebe a política pública como um processo 

simples e linear de implementação, orientado no âmbito da prática administrativa, em que a 

máquina pública é considerada como um sistema perfeito (SILVA; MELO, 2000).  

Nesse caso, os gestores públicos seguem estritamente o planejamento, com pouca 

flexibilidade na implementação das políticas e forte obediência à hierarquia, à centralização das 

decisões e à descentralização da execução. A percepção técnica ou inclinação ideológica do 

gestor se sobressai em relação à política no momento da implementação.  As críticas ao modelo 

top-down residem na admissão de que esses pressupostos (além dos limites cognitivos/técnicos 

que afetam o processo) nem sempre são cumpridos, já que todo o processo de uma política 

pública advém de um processo político.  

Por outro viés, Birkland (2001) argumenta que o modelo bottom-up considera a 

racionalidade limitada da tomada de decisões, portanto as metas e objetivos definidos são 

ambíguos, como também que as políticas respondem a diversas normas, raramente a apenas 

uma como defende o modelo top-down. Os teóricos do modelo bottom-up adotam a perspectiva 

de que a implementação de políticas públicas deva considerar os funcionários subalternos e 

suas relações com os superiores no processo de tomada de decisão, além de levar em conta 

atores fora da estrutura burocrática pública, num componente relacional formal e informal 

estabelecido, em que o comportamento dos funcionários subalternos é tratado com ênfase, de 

acordo com Hudson e Lowe (2004). Os atores convivem com a pressão do tempo e recursos 

limitados, e, diante de demandas ilimitadas, discricionariamente, tendem a escolher os 

privilegiados.   

Embora haja essa discussão teórica entre os modelos top-down e bottom-up, o processo 

de implementação de políticas públicas tende a seguir a combinação das duas abordagens: a 

obediência aos objetivos, para o atingimento de resultados e a necessidade de transferir 

atribuições aos funcionários da base, respectivamente. Esse terceiro modelo, denominado 

middle-up-down, foi criado por Nonaka e Takeuchi (1997) com a proposta de estimular a 
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criação do conhecimento organizacional por meio da interação dinâmica entre os atores, por 

ser, segundo os autores, um modelo que suplanta os modelos mais tradicionais de tomada de 

decisão.  

A Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional advoga que o “conhecimento 

humano é criado e expandido através da interação social entre conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 67), cujo processo de construção 

é subdividido em cinco fases: (i) compartilhamento do conhecimento tácito; (ii) criação de 

conceitos; (iii) justificação dos conceitos; (iv) construção de um arquétipo; e (v) difusão 

interativa do conhecimento, como descritas no quadro 3: 

 

Quadro 3 – Modelo middle-up-down de construção do conhecimento 

FASES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

Compartilhamento do conhecimento tácito 

Os indivíduos têm diferentes histórias pessoais, 

perspectivas, emoções, interesses e modelos mentais 

distintos. Nessa fase, é importante a criação de um 

ambiente que propicie a interação através de diálogos 

interpessoais para a obtenção de confiança mútua.  

Criação de conceitos 

Os indivíduos verbalizam em palavras e frases os 

conceitos explícitos que se solidificam na organização, 

através de diálogos e reflexões coletivas, mesmo que 

paradoxais e contraditórios.  Pelo uso de métodos de 

raciocínio através de metáforas, analogias, induções e 

deduções, nessa fase é sedimentado um modelo mental 

tácito, que, ao ser externalizado, estimula a interatividade 

e a criatividade dos indivíduos. 

Justificação dos conceitos 

Nessa fase, a organização passa a filtrar informações, 

conceitos e conhecimento continuamente, na busca de 

justificá-los quantitativa (custos, margem de juros, etc.) e 

qualitativamente (traduzindo as intenções e valores 

organizacionais). 

Construção de um arquétipo 

Pela participação cooperada de pessoas-chave na 

organização, nessa fase são criados protótipos, maquetes, 

modelos, conceitos e estruturas, entre outros, que possam 

servir de arquétipos que, difundidos, possam mobilizar 
cooperação interpessoal e interdepartamental, know-how, 

ferramentas e tecnologias da empresa para viabilizá-los. 

Difusão interativa do conhecimento 

Após ser criado, justificado e transformado em modelo, 

nessa fase o conhecimento é difundido interativamente em 

toda a organização, entre as organizações afiliadas e entre 

os clientes, fornecedores, concorrentes e credores, 

podendo gerar um novo processo de criação de 

conhecimento.  

Fonte: Nonaka; Takeuchi (1997, p. 97–101). 
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Há críticas quanto às limitações da Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional, 

por exemplo, quanto às imprecisões dos métodos de pesquisa (GOURLAY, 2003; LYUDE, 

2007), pela falta de testes empíricos que comprovem a internalização e externalização do 

conhecimento (GOURLAY; NURSE, 2005). Por outro lado, é indiscutível que essa teoria 

apresenta “um processo que facilita a busca, o armazenamento, a criação e a disseminação de 

novos conhecimentos através de um processo de transformação entre as suas duas formas de 

conhecimento (tácito e explícito)” (ESCRIVÃO; SILVA, 2011, p. 12), portanto, pela 

possibilidade híbrida (top-down e bottom-up) de construção do processo de tomada de decisão. 

A tomada de decisão acontece em todos os momentos e em todos os níveis 

organizacionais, influenciando diretamente a trajetória ou objetivos das organizações. Uma 

organização precisa atender, simultaneamente, as necessidades de todos os atores que a 

influenciam, numa interface socioestatal. Freeman (1984) entende que esses atores influenciam 

as ações organizacionais futuras, mas também são afetados por essas ações. De acordo com 

Clarkson (1995), Evan e Freeman (1993) e Freeman (1984), na busca de equilíbrio de interesses 

comuns, as organizações mantêm relações com grupos que podem se moldar e apoiar 

determinados objetivos.  

 “Assim, a noção de interface socioestatal chama a atenção para os encontros e as 

interações entre atores estatais e atores sociais e para o conhecimento ou conteúdo produzido 

nesses processos [...]” (PIRES; VAZ, 2014, p. 66), muito embora na administração pública 

possam existir conflitos e diferenças interorganizacionais, como também entre departamentos, 

setores ou grupos (intergrupais), entre dois ou mais indivíduos (interpessoais) e se apresentar 

como conflitos internos de um indivíduo (intrapessoais), como ressaltam Carvalhal et al. 

(2006). Esses conflitos podem ainda se manifestar explicitamente ou de forma latente — 

quando há potencial para a manifestação do conflito, ainda despercebido (QUINN et al., 2003). 

Pires e Vaz (2014) ressaltam que há necessidade de entender melhor como se formam 

essas interações interorganizacionais e interpessoais, suas características, os procedimentos 

adotados e respectivos resultados, querem seja através da negociação, decisão, expressão de 

conflito ou troca de informações, etc. A interação dos atores estatais e os atores sociais pode 

servir para que sigam na mesma direção, na defesa do interesse público, evitando a apropriação 

das políticas públicas por interesses privados, por exemplo, que se instalam na máquina pública, 

por meio de seus representantes ou da corrupção, que fragilizam as instâncias de participação 

da cidadania.  

Os burocratas, os técnicos e os políticos representam o governo, enquanto o cidadão, os 

movimentos sociais, as organizações não governamentais (ONGs), as federações de classe e os 
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sindicatos representam os atores sociais, por exemplo. Assim, é reservado ao cidadão papel 

fundamental na orientação e articulação das políticas públicas, pois a interação entre atores 

públicos e sociedade civil pode gerar consenso e equilibrar os interesses comuns (EVAN; 

FREEMAN, 1993; CLARKSON, 1995). Ademais, o envolvimento do cidadão na política 

pública fortalece a democracia, assegurando-lhe o exercício da cidadania individualmente ou 

de forma coletiva, conferindo-lhe também maior poder de controle e responsabilização social 

sobre as decisões públicas.      

A importância da participação das partes interessadas nos processos decisórios de 

políticas públicas exige um papel também preponderante do governo, “não só como provedor 

de canais de participação, mas principalmente na institucionalização de práticas participativas 

inovadoras” (DIEGUES, 2012, p. 365).  

Para que seja ampliada a participação dos stakeholders, rompendo a predominância do 

acesso às políticas públicas pelos mais articulados, detentores de status social e econômico 

superiores, no sentido de promover algum tipo de equilíbrio de interesses, todas as fases dos 

processos decisórios de políticas públicas devem estar abertas e estimular a entrada de novos 

atores e a sua efetiva e legítima permanência, quanto mais longa possível, notadamente na 

coleta de informações e nas etapas de decisão e implementação (JAMAL; GETZ, 1995; 

WRAY, 2011; PATTI, 2013), o que instiga a apreciação da participação dos stakeholders nos 

principais planos e programas de infraestrutura de transportes rodoviários no Brasil e em 

Roraima.  
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3 A IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  

Este capítulo discute como uma infraestrutura de transportes adequada pode melhorar o 

desempenho logístico, com a redução de custos totais de produção e contribuindo para o 

desenvolvimento de uma região ou país. Nesse contexto, a participação dos stakeholders nas 

decisões de políticas públicas para o setor, pode trazer conflitos por um lado, mas amplia a 

possibilidade de resultados que atendam mais equanimemente aos diversos interesses.  A seção 

3.1 enfoca os transportes como função econômica, em que a disponibilidade infraestrutura 

adequada pode influenciar na escolha de instalação da firma, sob a ótica dos teóricos clássicos 

da localização. A seção 3.2 apresenta as concepções dos teóricos da moderna geografia dos 

transportes, como pretexto de discussão evolutiva da literatura. A seção 3.3 trata dos 

investimentos na infraestrutura de transportes como necessários para o equilíbrio da matriz de 

transportes no Brasil e sua possível repercussão no desempenho logístico e competitividade das 

atividades econômicas. E, por fim, a seção 3.4 aborda o impacto da infraestrutura de transportes 

no desempenho e nos custos da logística, com a demonstração de dados relativos ao setor de 

transportes do Brasil.  

 

3.1 A importância dos transportes na Teoria Clássica de Localização   

A infraestrutura de transportes se configura como um importante vetor de 

desenvolvimento socioeconômico, o que exige uma série de políticas públicas voltadas a 

investimentos nos setores rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo (IPEA, 2014). A 

disponibilidade de infraestrutura de transportes adequada pode contribuir para o aumento da 

produtividade e competitividade dos produtos e serviços, pela melhoria do desempenho do 

empreendimento logístico, repercutindo no desenvolvimento regional, de uma nação e na vida 

de seus cidadãos em última instância:  

 

É consenso entre tomadores de decisão e estudiosos que uma infraestrutura extensa, 

densa e de boa qualidade é condição necessária para a realização dos serviços de 

transporte e, dessa forma, para o desenvolvimento econômico de uma região ou um 

país. Inclusive, os investimentos em infraestrutura de transporte ajudam empresas a 

serem mais produtivas e geram condições para expansão da produção delas. Além 

disso, a existência de uma infraestrutura adequada pode ser fundamental para a 

escolha da localização de uma planta produtiva (CNT, 2017, p. 7). 

 

Os estudos seminais sobre a função econômica dos transportes referiam-se à 

possibilidade de expansão de mercados, pela busca de produtividade e competitividade 

(CAIXETA-FILHO; MARTINS, 2011). Entre os séculos XIX e XX, os teóricos clássicos da 
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economia espacial ou locacional já procuravam explicar como as atividades econômicas 

escolhiam a localização ótima do empreendimento. Esses autores entendiam que a decisão 

locacional considerava aspectos racionais no tocante aos custos de produção e distâncias 

(mercados próximos, disponibilidade de insumos e de estruturas espaciais de circulação), 

sobretudo, buscando minimizar os custos de transportes (ver quadro 4), ponto que interessa a 

este estudo.  

Ainda assim, outras variáveis como custos de mão de obra e as economias de 

aglomeração também eram consideradas pelos autores clássicos, como condicionantes à 

decisão para a localização do empreendimento (fazendas e indústrias). Dalberto e Staduto 

(2013, p. 541) mencionam que “as economias de aglomeração podem ser definidas como os 

ganhos econômicos advindos da concentração geográfica das atividades produtivas”. 

 

Quadro 4 – Teorias clássicas de localização 

Autor Obra/Ano Pressupostos 

Von Thünen O Estado Isolado (1826) 

A atividade econômica desenvolver-se-

ia em torno da cidade-estado (isolada) de 

acordo com suas habilidades para pagar 

a terra. As atividades que podem pagar 

pela maioria da terra estarão localizadas 

próximas ao centro da cidade e ao longo 

das principais ligações de transporte.  

Alfred Weber Teoria das Localizações das Indústrias (1909) 

A indústria localizar-se-ia mais próximo 

da fonte de matéria-prima, quando o 

custo do transporte for superior ao custo 

de produção. A indústria localizar-se-ia 

mais próximo do mercado, quando o 

custo de transporte for inferior ao custo 

de produção.  

August Lörsh A Economia da Localização (1940) 

A especialização e a produção em escala 

atuariam como fatores aglomerativos, 

enquanto a diversificação da produção e 

os custos de transporte atuariam como 

fatores de dispersão. 

Walter Isard Economia da Localização e do Espaço (1956) 

O processo produtivo muda com a 

redução dos custos e com o 

desenvolvimento dos transportes, 

reduzindo as desigualdades regionais. 

Fonte: Carvalho (2010). 

   

A teoria da localização estuda como os empreendimentos escolhem a sua localização 

estrategicamente, tendo como marco na literatura a obra O Estado Isolado, escrito em 1826 
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por Von Thünen, um dos representantes dos estudos clássicos da localização. Segundo Oliveira 

(2016, p. 33), 

 

A obra de Von Thünen divide-se em três partes. A primeira parte surgiu com o 

subtítuto: Análise da influência que exercem sobre a agricultura o preço dos cereais, 

a fertilidade do solo e os impostos”, publicada por Perthes – Humburgo – 1826 (2ª 

edição – Léopold – Rostoch – 1842). A segunda parte trata do “Salário adequado e a 

sua relação com a taxa de juros e com a renda da terra” – Léopold – Rostock – surgiu 

em 1850 numa primeira parte e em 1863, após a morte do autor, numa segunda parte. 

No mesmo ano apareceu a terceira parte da obra que trata das “Bases para a 

determinação do rendimento do solo, da época de circulação mais favorável e do valor 

das reservas de madeira de diferentes idades no reflorestamento com pinheiros”, com 

seleção de H. Schumacher – Hinstorff – Rostock – 1863. 

 

A teoria do Estado Isolado partia da concepção de um Estado produtor interno, sem 

contato com o exterior, sem maiores acidentes geográficos, com cidades bem localizadas 

espacialmente e supridas de boas estradas para o escoamento da produção agropecuária para 

essas cidades (WAIBEL, 1979). De acordo com Mesquita (1978), Waibel (1979), Puu (1997) 

e Monastério e Cavalcante (2011), a teoria de Von Thünen imaginou cidades dispostas em 

círculos concêntricos e puntiformes de consumo, conforme cada produto (ou conjunto de 

culturas, se perecível ou não), criando uma concentração espacial das atividades de produção 

monopolistas ao redor das cidades.  

Na teoria do Estado Isolado, a distância do mercado define a renda (“renda da terra”) do 

produtor, significando que, quanto mais próximas do mercado consumidor as atividades 

produtivas estiverem, os custos de transportes serão menores, gerando maior renda para o 

produtor, em comparação à renda auferida pelos produtores cujas atividades produtivas estejam 

mais distantes dos círculos de consumo. Para Thünen, a “renda da terra” advém da renda pela 

posse privada da terra, também podendo ser auferida pelo preço pago pelo arrendatário pelo 

direito de produzir no solo, enquanto a “renda diferencial” é resultante da fertilidade natural ou 

da fertilização pelo capital empregado, ou ainda da localização da unidade produtiva 

(OLIVEIRA, 2016; ALMEIDA; MONTE-MÓR, 2017).  

Von Thünen usa o método abstrato (WAIBEL, 1979) e dedutivo-demonstrativo para 

explicar a “renda da terra” recebida pelo produtor, alicerçando a teoria neoclássica marginalista 

(análise de custo-benefício) e se contrapondo à teoria do valor-trabalho, associada a David 

Ricardo, Adam Smith e Karl Marx (ROLL, 1972; WRIGHT, 1982). Thünen defendia que seria 

perigoso, para o crescimento capitalista, creditar à quantidade de trabalho a importância de 

única ou a principal criadora de valor (OLIVEIRA, 2016). Segundo Oliveira (2016), Thünen 

entendia que o valor do trabalho deveria ser medido pelo valor da produção ou sua utilidade, 
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adotando o conceito da totalidade como um todo harmônico. E nesse sentido, para a criação de 

valor, outros fatores foram considerados na teoria do Estado Isolado, como o custo do transporte 

advindo do peso e o volume do produto, além da distância percorrida entre a unidade produtiva 

e a cidade de consumo.  

Na perspectiva de justificar as suas ideias pela racionalização produtiva, Thünen 

defendia que, quanto mais pesados ou volumosos os produtos em relação ao seu valor, o 

transporte desses produtos iria ficando mais caro, podendo interferir no seu preço 

(O`SULLIVAN, 2012). Ele também afirma que, quanto mais perecível o produto, sua qualidade 

poderia ser comprometida, considerada a distância percorrida, o que levaria à necessidade de 

acelerar a venda ou o consumo do mesmo, e, em decorrência do eventual aumento do custo de 

transporte, haveria tendência à dispersão espacial das atividades produtivas (MESQUITA, 

1978; MONASTÉRIO; CAVALCANTE, 2011).  

Von Thünen defende que a produção mais próxima ao mercado consumidor deve ser de 

produtos mais perecíveis, que utiliza maior trabalho intensivo, enquanto a atividade econômica 

mais distante ao mercado consumidor teria uma produção extensiva de produtos menos 

perecíveis. O modelo de Thünen recebe críticas de Oliveira (2016, p. 218), notadamente quanto 

à “renda da terra” como indutora da agricultura intensiva, pois “insere-se num sistema teórico 

onde a natureza e a gênese da renda da terra estão erroneamente representadas”, confundindo o 

conceito de “renda da terra” e “renda diferencial”, conforme os seguintes argumentos: 

(1) as terras com as mesmas distâncias do centro de consumo, embora sem a mesma 

fertilidade, podem aumentar a produtividade pelo uso do capital em fertilizantes, automação, 

melhores práticas de manejo do solo, etc., gerando uma “renda residual", e não a “renda da 

terra”;  

 (3) a quantidade de capital investido na agricultura com a mão de obra assalariada e a 

localização, “renda diferencial” da terra, garante o lucro ao capitalista e a promoção da 

produção intensiva na agricultura, e não a “renda da terra”; 

(4) o capitalista busca o lucro médio advindo da mais-valia apropriada (“renda 

diferencial”), e não a “renda da terra”; 

(5) o pagamento do arrendamento pelo capitalista, por não ter a posse privada da terra, 

advém do lucro suplementar ou “renda residual”, e não da “renda da terra”; 

(6) a produção não capitalista é possível, inclusive perfeitamente conectada no modo de 

produção capitalista dominante (OLIVEIRA, 2016, p. 219–379). 

Oliveira (2016) destaca que Thünen procurou disseminar a racionalização capitalista na 

agricultura, seguindo a linha teórica de Adam Smith, especialmente em relação ao comércio 
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livre e localização da agricultura e da indústria. Thünen também contribuiu para forjar a 

Economia Política burguesa do final do século XIX, contrária ao avanço do movimento operário 

europeu, época em que se dá o início da industrialização alemã (OLIVEIRA, 2016).   

Também no início da industrialização alemã, o estudo de Alfred Weber teve como 

destaque a obra Teoria das Localizações das Indústrias, escrita em 1909. Weber admite várias 

alternativas de localização industrial dado que os fatores locacionais eram desconhecidos, 

diferentemente da perspectiva agropecuária de Thünen (FERREIRA, 1975). Para Fujita, 

Krugman e Venables (2002) e Ferreira (1989), tanto Thünen como Weber consideravam a 

disposição espacial dos mercados consumidores puntiformes e os custos totais mínimos em 

transportes, do fornecimento de matérias-primas para a fábrica e de lá para o mercado como 

produtos finais, além do peso físico do produto, como os fatores principais de localização, 

mantidos os custos uniformes de produção num determinado espaço.  

Ferreira (1989) classifica o modelo de Weber em fatores regionais e fatores 

aglomerativos ou desaglomerativos, sendo que 

 

os fatores regionais referem-se aos custos de transporte e às diferenças geográficas no 

custo do trabalho; já os fatores aglomerativos dizem respeito às reduções de preço 

obtidas pelo uso mais econômico de maquinários ou pela indústria estar localizada 

onde ocorre um comércio auxiliar; e finalmente os fatores desaglomerativos são 

aqueles que afastam as empresas devido aos altos aluguéis (DALBERTO; 

STADUTO, 2013, p. 543).  

 

A teoria de Weber, também conhecida como “Teoria dos Custos Mínimos”, tinha como 

hipótese que, mantidos os custos uniformes de produção numa determinada área geográfica, a 

escolha da localização industrial tenderia a ser a que permitisse custos mínimos de produção 

manufatureira e de transportes, em especial (GISBERT, 1993). Ferreira (1989) afirma que, na 

teoria de Weber, a escolha locacional seria dada pelo resultado da ponderação do custo de 

transporte, o custo de mão de obra e das forças de aglomeração ou de desaglomeração, embora 

a repercussão da teoria fosse basicamente espacial, mais voltada à minimização dos custos de 

transporte. Para Cavalcante (2008, p. 15),  

 

o problema assume contornos de geometria plana e mecânica vetorial quando se usam, 

por exemplo, duas matérias primas M1 e M2, disponíveis apenas em dois pontos 

distintos do espaço, e um centro de consumo C localizado em um terceiro ponto 

distinto das fontes de M1 e M2. Nesse caso, conhecidos todos os parâmetros 

necessários, demonstra-se que há um ponto P no espaço que corresponderia à 

localização “ótima” para a atividade. 
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Bustos Gisbert (1993, p. 55) discorre que as maiores críticas encontradas na literatura 

ao modelo de Weber seriam quanto aos elevados graus de abstração teórica e de importância 

dada aos custos dos transportes, além da pouca relevância atribuída à mão de obra e às 

economias aglomerativas nas suas hipóteses. Também é oportuno destacar que os modelos de 

Thünen e Weber foram elaborados sob a hipótese de concorrência perfeita, valendo para 

qualquer região, o que não permitia a compreensão teórica adequada da escolha da localização 

dos empreendimentos (SOUZA; PORTO JUNIOR, 2009, p. 3–4), em virtude da sua 

incapacidade de analisar os ganhos crescentes de escala (KRUGMAN, 1995; CAVALCANTE, 

2008). 

Outro teórico clássico que contribuiu para a economia dos transportes foi August Lörsh, 

com destaque para a sua obra A Economia da Localização, de 1940. O modelo de Lörsh, 

seguindo o raciocínio dedutivo, tinha preocupação maior na organização espacial do sistema 

econômico, sendo o primeiro a conciliar a teoria da localização e a do equilíbrio econômico 

espacial, na mesma análise (BENKO, 1999). Lösch apresenta a hipótese de concorrência 

imperfeita (monopolista), supondo que uma região econômica ideal corresponde ao resultado 

de forças aglomerativas, cujas unidades produtivas seriam abastecidas por um centro de 

produção comum (BUSTOS GISBERT, 1993). O autor, ao classificar as forças aglomerativas 

urbanas, refere-se à oferta de infraestrutura como o transporte, energia elétrica, água e 

comunicações, que é considerada para a escolha da localização da firma, e mostra que a 

concentração industrial e a urbanização podem surgir sem que necessariamente a localidade 

interferisse.  

Segundo Gomes (2013), o modelo de Lörsh tinha como hipótese que as unidades 

produtivas procurariam definir a sua localização próxima ao centro urbano (teoria do lugar 

central), como um espaço privilegiado. Na “localização ótima”, seria possível a firma 

maximizar os lucros (GOMES, 2013). Para Ferreira (1989), a teoria de Lörsh supunha que, se 

os mercados consumidores fossem espalhados geograficamente, em diversos mercados 

hierarquizados por tamanho (SILVA, 1976), isso faria com que a produção se tornasse mais 

rentável, pelo diferencial do custo de transporte do produto entre um ponto localizado e outro 

mais afastado (GOMES, 2013). Para Monasterio e Cavalcante (2011), 

 

[...] as principais intuições de Lösch, tudo mais constante, as áreas de mercado serão 

tão maiores quanto menores forem a densidade da demanda, a elasticidade-preço e os 

custos de transporte. Como essas características são específicas de cada bem ou 

serviço, deveria haver centros e áreas de mercado de todos os tamanhos para cada 

produto.  
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Nesse sentido, Manzagol (1985) e Monasterio e Cavalcante (2011) observam que Lösch 

traz a figura do consumidor para a discussão da localização, pois o modelo de Lösch pressupõe 

que, dependendo dos trade-offs dos consumidores e do seu poder aquisitivo, estando esses 

consumidores bem distribuídos na região, o produto vendido teria uma curva elástica de 

demanda, ainda com a combinação de preço, escala e custos de transporte.  

 “O custo de transporte, por sua vez, será crescente dada a distância de seus 

consumidores e dependerá também das especificidades de cada mercadoria” (SANDOVAL, 

2014, p. 31). Nesse sentido, o modelo de August Lösch avançou no domínio da microeconomia, 

quando separa as economias de escala das economias de aglomeração. Acrescentando, Alves-

Caetano (2015, p. 11) afirma que a obra de Lösch 

 

[...] avançou para a teoria geral da localização, em que importava ultrapassar o 

problema da escolha isolada de uma localização e discorrer sobre a influência dessa 

escolha sobre todas as outras localizações. Há uma situação de interdependência, cujo 

sistema de equações de equilíbrio é praticamente insolúvel, tal a complexidade 

atingida. Porém, Lösch teve condições de inventariar dois fatores essenciais: há 

tendência a duas maximizações, das vantagens de cada firma e do número de unidades 

econômicas no espaço escolhido. 

 

Apesar dos avanços da teoria locacional de August Lösch, estabelecendo que um 

sistema espacial geral é possível, o seu modelo recebeu algumas críticas pela sua generalização. 

A insuficiência de um sistema de equações que conseguisse explicar as formas de equilíbrio 

espacial não propiciou aplicação prática de análise da realidade, limitação essa reconhecida 

inclusive pelo próprio Lösch (HOLLAND, 1976; RAMOS, 2002). 

As formas de equilíbrio espacial também foram objeto de estudo de Walter Isard, que 

publicou a obra Economia da Localização e do Espaço (1956), a primeira em inglês, já que 

as obras anteriores sobre localização foram escritas em alemão. Com a preocupação de 

incorporar o aspecto espacial à teoria econômica, o autor fez uma síntese teórica dos trabalhos 

de Von Thünen, Alfred Weber e August Lörsh, adaptando-os ao pensamento econômico 

neoclássico, vindo a criar a chamada Ciência Regional. Nesse contexto, de acordo com Almas 

(2012, p. 497), Walter Isard elaborou algumas técnicas de análise regional. 

 

Uma destas técnicas inclui o chamado modelo gravitacional, que permite definir áreas 

de interação de um polo, semelhantemente à ideia de área de mercado. Este modelo 

considera o poder de atração que é influenciado diretamente pela intensidade das 

trocas e inversamente pela distância geográfica, que tem reflexos econômicos no custo 

de transporte por unidade do produto transportado.    
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Nesse caminho de análise espacial, Walter Isard cria um modelo de minimização de 

custos em determinadas áreas de mercado, considerando as variações espaciais da receita e 

também avança nos estudos em relação à separação dos fretes, pesos de mercadorias 

transportadas e distância percorridas dos custos totais de produção (AZZONI, 1982). Para 

Ferreira e Lemos (2000), a teoria de Walter Isard pressupunha a existência do insumo-transporte 

como um novo fator de produção, cujo custo seria determinado pela concorrência e por fatores 

conjunturais (ciclos econômicos de curto prazo). Nesse contexto,  

 

a ênfase principal do trabalho de Isard está na produção, principalmente no fator 

transporte. Introduz o conceito de insumo de distância, que seria o movimento de um 

peso unitário sobre uma unidade de distância. O preço deste insumo de distância é a 

taxa de transporte, e, como tal, causa um efeito de escala e de substituição a partir da 

redução do seu preço (ALMAS, 2012, p. 497). 

 

O modelo multidisciplinar de Isard analisa o espaço pelos pontos de vista físico, 

político-administrativo, econômico e histórico, em que o espaço influencia e sofre influência 

dos processos econômicos, o que marca a sua trajetória de estudos de planificação territorial. 

Dallabrida et al. (2011, p. 195) afirmam que Walter Isard criticava os teóricos clássicos que o 

antecederam, pois os estudos anteriores não consideraram a dimensão espacial nos seus 

modelos de localização, supondo eles ser necessário equilibrar os preços dos fatores de 

produção, devido à concorrência pura e perfeita mobilidade dos fatores produtivos, sem levar 

em conta os custos de transporte.  

Isard lançou o modelo de equilíbrio geral, cuja hipótese era a de que a localização ótima 

da firma, o mix ótimo de bens a serem produzidos e as quantidades de fatores de produção 

necessários são resolvidos simultaneamente, a depender do tamanho da empresa. Walter Isard 

“trabalhou com a noção de modelos de equilíbrio, com ênfase no papel dos custos de transporte, 

em mercados concorrenciais [...]” (DINIZ, 2009, p. 231). No pensamento de Walter Isard, o 

benefício da firma é uma função das saídas, insumos e transportes-insumo. Para o modelo dele, 

a maximização desta função permitirá a obtenção da quantidade a produzir de cada produto, a 

quantidade necessária de insumo e a localização ótima (SUÁREZ, 1973).  

No entanto, para Benko (1999, p. 68), “[...] a localização ótima de um estabelecimento 

variará em função do nível da produção, e será quase impossível dizer algo de preciso quanto à 

localização das empresas industriais”. Já Spinola (2003) afirma que o trabalho de Walter Isard 

tem caráter generalista, inclusive quanto ao fator transporte.  Os estudos de Perroux 

(1955), Myrdal (1957), Hirschman (1958) e Boudeville (1968) confirmaram que a economia 
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não se expande de forma equilibrada e homogênea, contrariando os modelos clássicos da 

economia regional.  

A partir da década de 1960, os estudos dos transportes na decisão locacional da firma 

passaram por um longo período de letargia, já que os pressupostos da Teoria Clássica de 

Localização não previam as mudanças decorrentes da expansão capitalista, entre outros fatores, 

como: (i) a reconstrução da economia; (ii) a consolidação de uma economia baseada em grandes 

complexos industriais; (iii) o advento das novas tecnologias na produção com o uso de materiais 

mais leves e, consequentemente, a redução de peso a transportar; e (iv) o aperfeiçoamento dos 

processos produtivos e dos sistemas de transportes.  

No início da década de 1990, a Nova Geografia Econômica (NGE), que será abordada 

na próxima seção, traz um novo olhar, ampliando a discussão preconizada pelos teóricos 

clássicos da localização, quanto à importância dos transportes, à localização espacial e aos 

custos de transportes devido às distâncias.  

 

3.2 O transporte na visão da Nova Geografia Econômica 

Krugman (1998, p. 41) afirma que os teóricos clássicos da localização não conseguiram 

aprofundar nas questões da estrutura de mercado e dos retornos crescentes, negligenciando o 

que entende ser mais importante, que é o tratamento formal ao trade-off entre ganhos de escala 

e custos de transporte (CAVALCANTE, 2007). Os estudos econômicos na virada do século 

XX para o século XXI trouxeram enormes contribuições para o avanço da Economia Regional 

e Urbana, sobretudo pelos conhecimentos da Nova Geografia Econômica (NGE).  

Os estudos da NGE abordam aspectos da desigualdade do crescimento e 

desenvolvimento econômicos entre regiões, a relação entre a indústria e rendimentos, 

economias de escala na geração de externalidades, retornos crescentes para explicar economias 

de aglomeração, custo de transporte e o regime de concorrência imperfeita (COELHO, 2013; 

BARROS; PRATES, 2014).  

A Nova Geografia Econômica (NGE) tem como principal referência Paul Krugman, 

cujos trabalhos iniciais discutiam os estudos dos teóricos clássicos da localização Von Thünen, 

Alfred Weber e August Lörsh, além da releitura dos modelos estruturalistas de Myrdal e 

Hirschman. A NGE aborda “as relações inter-regionais por meio de matrizes de insumo-

produto” (RUIZ, 2003, p. 6), numa perspectiva de relação centro-periferia-causação 

cumulativa. Os trabalhos iniciais de Krugman foram o livro Geography and Trade (1991) e o 

artigo Increasing Returns and Economic Geography (1991), distinguindo-se  
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em relação aos modelos tradicionais por considerar dois aspectos fundamentais na 

explicação das desigualdades entre cidades: o espaço, que tem implicações diretas na 

localização das atividades e; as distâncias e suas implicações nos custos de transporte 

de bens e serviços e, portanto, na competitividade das regiões na atração de atividades 

(OLIVEIRA, 2004, p. 340). 
    

Krugman (1997) observa que os estudos clássicos foram de fundamental importância 

para desenvolvimento da NGE, quando lançaram hipóteses de que a escolha da localização 

ótima das unidades produtivas se baseava na redução dos custos de transporte, na maximização 

das receitas e lucros e na acessibilidade para com matérias primas, que seriam indutores de 

aglomeração regional.  

Entretanto, Krugman (1997; 1998) afirma que Thünen, Weber e Lörsh não conseguiram 

explicar o trade-off entre ganhos de escala e custos de transporte, nem como os agentes se 

aglomeram ou se dispersam no espaço (KRUGMAN; FUJITA; VENABLES, 1999). Para 

Krugman, os custos de transportes seriam compensados pelas economias de aglomeração, pois 

os custos baixos de transportes e os rendimentos crescentes tendem a criar uma lógica de 

atividades aglomerativas (forças centrípetas) (FUJITA et al., 2002).  

Por outro lado, com alguma redução nos custos dos transportes, as firmas procurarão se 

concentrar em um lugar para realizar economias de escala, tanto em produção como em 

transporte (MARTIN; SUNLEY, 2017, p. 9). Nesse sentido, Fujita et al. (2002) asseveram que 

a imobilidade de recursos como terra e mão de obra, além de outras deseconomias como 

congestionamentos, geram forças que reagem à tendência da aglomeração (forças centrífugas). 

Andrade et al. (2015, p. 93), comentando os estudos sobre economia espacial de Fujita et al. 

(2002), afirmam que o caráter transitório dos ganhos oriundos da mobilidade e o cíclico de 

concentração e dispersão das atividades econômicas na geografia (espaço) advêm do embate 

dessas forças centrípetas (aglomerativas) e centrífugas (desaglomerativas), moldando a 

estrutura espacial da economia.   

Nesse contexto de disputa de forças, Myrdal (1957) e Hirschman (1958) defendem que 

as forças de mercado intensificam as desigualdades regionais, podendo “induzir” ou “retardar” 

o crescimento, pois, em economias aglomerativas, as regiões em desenvolvimento são mais 

beneficiadas cumulativamente, pela existência de economias de escala e externalidades 

tecnológicas, em detrimento das economias mais atrasadas, desenvolvendo a ideia de 

crescimento econômico desequilibrado.  

Avançando na discussão das condições causais dos processos acumulativos e de 

aglomeração de Myrdal e Hirschman e Krugman (1991) acrescentam que os custos de 
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transporte e as relações inter-regionais centro-periferia-causação cumulativa são fatores de 

aglomeração no centro do mercado, se os custos de transportes estiverem baixos, agregando 

maior valor às mercadorias, em contrapartida aos baixos valores agregados dos produtos das 

regiões mais afastadas.  

Segundo Oliveira (2004), outros fatores de aglomeração condicionantes para o 

crescimento são o investimento em capital humano (treinamento de mão de obra) e o 

investimento em infraestrutura, que, com a possível redução de custos de transporte, podem ser 

alternativas para estimular a escolha da localização de empreendimentos em lugares mais 

remotos. A despeito das novas abordagens trazidas pela NGE, Barros e Prates (2014, p. 134) 

fazem a seguinte ressalva: 

 

Apesar de diversos autores considerarem a Nova Geografia Econômica uma teoria 

consistente sobre Economia Regional e Urbana existe ainda algumas falhas que 

devem ser consideradas pelo fato do modelo não conseguir incorporar diversidades 

sociais e reproduzir fatos estilizados das estruturas urbanas. A própria crítica de 

Krugman, Fujita e Venables (1999) aos modelos da Geografia Econômica Clássica 

não é superada, pois, não consegue identificar/modelar a diversidade social como 

indutor de “microassimetrias” que geram a interação das decisões tomadas pelas 

famílias e firmas individuais. 

 

Como visto, a Teoria Clássica de Localização analisa os fatores que influenciam as 

decisões locacionais dos empreendimentos (agrícolas, industriais e comerciais), sobretudo 

como a infraestrutura pode afetar os custos de transporte, numa concorrência perfeita. Por outro 

lado, a Nova Geografia Econômica analisa os fatores apreciados pelas atividades econômicas 

para a escolha da localização, assumidas as hipóteses de ganhos de escala, a concorrência 

imperfeita e a disposição das atividades econômicas em relação aos custos de transporte.  

No entanto, nem os estudos clássicos nem a moderna ciência da geografia trataram da 

participação efetiva dos stakeholders sociais nas decisões que envolvessem projetos de 

infraestrutura de transportes. Ambas as concepções teóricas supõem a existência prévia das vias 

com boa acessibilidade, entre outros condicionantes, como fator decisivo para a localização de 

unidades produtivas, sendo a infraestrutura de transportes um bem comum, cabendo ao Estado 

a promoção de políticas públicas para a conciliação dos investimentos e o desenvolvimento. 

 

3.3 Investimentos em infraestrutura de transportes e o desenvolvimento 

Vargas e Scatolin, (2007, p. 85) discutem se os investimentos em infraestrutura de 

transportes são condicionantes para desenvolvimento, ou se o desenvolvimento de uma região 

precederia esses investimentos em infraestrutura. Os autores elucidam a questão quando 
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afirmam que essas variáveis se retroalimentam e que a “bicausalidade provavelmente existe, 

estando as políticas públicas no centro dessa relação, na medida em que os investimentos em 

infraestrutura são realizados prioritariamente pelo Estado” (VARGAS; SCATOLIN, 2007, p. 

85). 

De fato, os investimentos em infraestrutura de transportes podem gerar maior 

desenvolvimento econômico, sobretudo quando as economias de aglomeração, mão de obra, 

fontes de financiamento, condições políticas, regulação e forças institucionais forem favoráveis 

simultaneamente. Mas, dificilmente esses requisitos ocorrem com total equidade, exigindo 

outras avaliações como níveis de renda, acessibilidade e emprego dentro do arcabouço de 

externalidades positivas (BANISTER; BERECHMAN, 2001), definidas por Ferraz et al. (1997) 

como fatores sistêmicos que promovem a competitividade no mercado.  Zago e Malebranche 

(2016, p. 1) reforçam que “o setor de transportes está diretamente relacionado ao progresso e 

desenvolvimento de um país, uma vez que proporciona acessibilidade e mobilidade das pessoas 

e mercadorias”. Nesse caminho, o Geipot (2001) considera que o transporte é um instrumento 

para a integração econômica, política, social e cultural entre países e dentro do país, cuja 

importância se expressa na quantidade de mercadorias movimentadas e seu valor, como 

também da quantidade de pessoas envolvidas, como apresenta o CNT (2019a): 

 

O transporte, com a atuação de todos os seus modais, é um setor gerador de empregos. 

São quase 200 mil empresas no país, com cerca de 2 milhões e meio de empregos com 

carteira assinada. Durante a forte crise na economia, foram fechados 210 mil postos 

formais de trabalho, de 2015 a 2017. Mas a expectativa começou a melhorar em 2018, 

com a criação de 29,4 mil vagas. Isso levou a um estoque de empregos com carteira 

assinada no setor de 2,34 milhões de postos no final de 2018.   

.    

De acordo com dados do CNT (2019, p. 17), “no final de 2018, 93,0 milhões de pessoas 

se encontravam trabalhando no Brasil, e 12,2 milhões estavam em busca de emprego, fazendo 

com que a taxa de desemprego no país encerrasse o ano em 11,6%”. O modal rodoviário, em 

particular, com maior predomínio de atuação no mercado de transportes brasileiro, opera com 

diversos atores, compreendendo 71.723 transportadores autônomos, 49.599 empresas e 1.090 

cooperativas, empregando dois de cada três profissionais de transporte no Brasil, ou seja, 67,3% 

de todos os trabalhadores formais no setor (CNT, 2018b). Esse cenário torna importante a 

identificação desses stakeholders e os seus atributos de poder, urgência e legitimidade 

(MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997), para uma eventual participação nas discussões de 

políticas públicas para o setor.  
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Gomide e Pereira (2018) entendem que são diversos os atores (políticos, sociais e 

privados, estatais e não estatais) e distintos são os interesses envolvidos nas políticas públicas 

de infraestrutura no Brasil. Assim, é necessária a construção de estruturas e arranjos de 

governança, no sentido de articular aspectos técnico-econômicos e dar legitimidade às decisões 

dos stakeholders, na perspectiva de suprir a seleção e o planejamento de projetos com 

transparência, pois os processos de decisão no setor de infraestrutura são insulados e opacos 

(GOMIDE; PEREIRA, 2018, p. 86), além de requererem muitos investimentos. É importante 

reconhecer que um projeto público tem características distintas de um arranjo de governança 

corporativa.  

No entanto, a ideia de utilizar da noção de stakeholders nas decisões de políticas 

públicas, traz uma perspectiva mais prática,  não incorrendo no risco de despolitização, aqui 

reconhecido um contexto onde a participação é bastante restrita como nas decisões de políticas 

públicas para o setor de transportes. Para Freeman e Reed (1983); Mayntz (2001) o conceito de 

governança deve considerar o envolvimento e cooperação dos atores públicos e privados, com 

suas diversidades,  para a elaboração das políticas públicas. 

O transporte rodoviário ganha um grau de importância diferenciado. A atuação dos 

agentes envolvidos direta e indiretamente como exportadores, importadores, transportadores e 

condutores dos veículos, especialmente pela geração de empregos para economia brasileira 

(tabela 1), tende a justificar a influência dos atores do modal rodoviário nas decisões de 

investimento em políticas públicas voltadas às infraestruturas de transporte (BANISTER; 

BERECHMAN, 2000). 

Os investimentos no setor de infraestrutura de transporte no Brasil, sobretudo quando 

das decisões de prioridades, também perpassam pelo desequilíbrio da matriz de transporte de 

cargas no Brasil, como mostra o quadro 5 com predominância para a movimentação pelo modal 

rodoviário, que opera mais de 60% da carga transportada (CNT, 2018a) e representa um grande 

limitador de competitividade. 

A matriz de transportes no Brasil precisa ser mais equilibrada, o que induz dizer que a 

diversificação da matriz de transportes pode aumentar a competitividade do setor e de outros 

segmentos econômicos, com a consequente redução dos custos totais, advinda da otimização 

da eficiência logística, a depender de que modal seria mais adequado ou da combinação mais 

eficiente entre os modais, evitando disputas entre si. 
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Tabela 1 – Estoque de empregos formais do setor de transporte no Brasil – 2012 a 2018* 

Fonte: Elaboração CNT com dados da Rais e do CAGED (2018, p. 15). 

*Resultados de 2018 acumulados até outubro. 

 

 

 

 

Setores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Transporte terrestre (A) 1.649.172 1.721.479 1.776.584 1.740.127 1.656.963 1.632.306 1.667.830 

 Transporte ferroviário e metroferroviário 64.034 64.531 67.213 66.600 68.140 70.178 71.082 

 Transporte rodoviário 1.581.499 1.653.152 1.705.585 1.669.801 1.585.146 1.558.481 1.593.082 

Transporte dutoviário 3.382 3.496 3.432 3.359 3.310 3.370 3.381 

 Trens turísticos, teleféricos e similares 257 300 354 367 367 277 285 

 Transporte aquaviário (B) 36.949 43.705 45.636 43.492 42.604 43.046 42.979 

Transporte aéreo (C) 71.160 70.695 71.731 68.562 63.871 63.017 62.082 

Armazenamento e atividades auxiliares (D) 415.158 427.608 443.057 421.388 404.645 408.377 417.779 

Correio e outras atividades de entrega (E) 184.314 189.396 187.199 182.827 175.781 166.699 163.269 

Setor de transporte (A+B+C) 1.757.281 1.835.879 1.893.951 1.852.181 1.763.438 1.738.369 1.772.891 

Setor de transporte e armazenagem (A+B+C+D) 2.172.439 2.263.487 2.337.008 2.273.569 2.168.083 2.146.746 2.190.670 

Setor de transporte, armazenagem e correios 

(A+B+C+D+E) 
2.356.753 2.452.883 2.524.207 2.456.196 2.343.864 2.313.445 2.353.939 
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Estimativas do World Bank Group (2017) contam que, se houvesse uma melhor 

adequação da matriz de transportes e diminuição das ineficiências no modal rodoviário federal, 

o país poderia ganhar 1,4% do PIB (Produto Interno Bruto) em dados de 2017 (2,2 vezes o 

investimento anual no setor de transportes) (WORLD BANK GROUP, 2017, p. 19).  

 

 Quadro 5 – Movimentação anual de cargas no Brasil (fevereiro 2019) 

Matriz do Transporte de Cargas 

Modal Milhões (TKU) Participação (%) 

Rodoviário 485.625 61,1 

Ferroviário 164.809 20,7 

Aquaviário 108.000 13,6 

Dutoviário 33.300 4,2 

Aéreo 3.169 0,4 

Total 794.903 100,0 

Fonte: CNT (2019)  

 

Um maior uso de ferrovias, em substituição às rodovias, no transporte de volumes de 

cargas e distâncias percorridos no Brasil, pode gerar economias crescentes de escala, como 

“uma estimativa superficial da economia anual no transporte de minérios sólidos a granel 

equivale a US$ 11,8 bilhões (0,5% do PIB), com uma economia adicional de US$ 4,7 bilhões 

para cargas agrícolas (0,2% do PIB)”.  

Caixeta-Filho e Martins (2011, p. 23) destacam que “a escolha de sistemas alternativos 

de transporte nacional afeta fundamentalmente e determina em parte a trilha do 

desenvolvimento da nação e sua estratégia de crescimento”. 

O Boletim Estatístico (CNT, 2018) mostra o desequilíbrio da matriz de transporte de 

cargas, com prevalência para a movimentação pelo modal rodoviário com 61,1% do total de 

cargas transportadas, seguido pelo modal ferroviário com 20,7% e 13,6% pelo modal 

aquaviário, a despeito da imensa costa litorânea e inúmeros rios navegáveis do Brasil. A 

movimentação anual de cargas transportadas no país corresponde à totalidade de quase 800 

milhões de Toneladas por Quilômetro Útil, com dados atualizados em fevereiro de 2019. A 

produção em TKU é obtida multiplicando-se a tonelagem transportada pela distância percorrida 

(TKU = Σ toneladas transportadas x quilômetros rodados). 
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Como mencionado, o maior volume de cargas transportadas no Brasil ainda é pelo 

modal rodoviário, por conseguinte, recebendo a maior parte dos investimentos, embora o modal 

ferroviário esteja experimentando uma lenta recuperação devido às concessões perpetradas pelo 

Governo Federal. Os investimentos em infraestrutura estimularam a produção de vagões, que 

passaram de apenas seis unidades em 1991 para 3.262 unidades produzidas em 2010, com 

aumentos de eficiência de receita líquida, de inversões em tecnologias, de volumes 

transportados e de geração de emprego (CNT, 2011), ou seja,  

 

Durante os anos 1990 e 2000, os órgãos de planejamento e execução de investimentos 

em transportes estiveram vinculados, quase que exclusivamente, ao desenvolvimento 

de projetos rodoviários, faltando capacidade técnica para os ferroviários. Com o 

intuito de construir e explorar a infraestrutura ferroviária, além de coordenar, 

executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obras sob sua outorga, a Valec 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A foi reestruturada, por meio da Lei n. 

11.722/2008 (MACHADO; GOMIDE; PIRES, 2018, p. 47). 

 

Informações da CNT (2017), com base no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização 

do Transporte Ferroviário (SAFF/ANTT), indicam que, em 2016, houve um aumento de 2,67% 

no volume de TKU transportado pelo modal ferroviário de cargas. Dados de 2018 contam que 

o Brasil tem em torno de 29 mil km de malha ferroviária, sendo que 7 mil km operando 

plenamente, 13,5 mil km com baixa densidade de tráfego e 8,5 mil km estão subutilizados e 

sem operação comercial (EPL, 2018, p. 14), mostrando que há muito a ser feito para a ampliação 

dessa rede, como também para que haja o pretendido equilíbrio da matriz de transportes, para 

atender a expansão desenvolvimentista que o país almeja.  

Para Machado, Gomide e Pires (2018) e Gomide e Pereira (2018), a partir da década de 

2000, o Brasil adotou uma política de aumento dos investimentos em infraestrutura econômica, 

incluídas as de transportes, na tentativa de aumentar o crescimento econômico e o bem-estar 

social. Os autores citam alguns planos, programas e projetos de investimento público e privado 

no setor: (i) o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2007); (ii) o Programa de 

Investimento em Logística (PIL-2012/2015); e (iii) o Programa de Parcerias e Investimentos 

(PPI-2016), como mais relevantes. 

Sob a perspectiva da integração econômica e regional, Caixeta-Filho e Martins (2011, 

p. 17) informam que “o sistema de transporte tem importante papel de romper monopólios, 

provocados pelo isolamento geográfico, na produção e na comercialização de mercadorias”. O 

transporte torna-se vital para enfrentar os desafios trazidos pelo crescente desenvolvimento 

tecnológico, que expandiu a fronteira agropecuária no Brasil para as regiões Centro-Oeste e 

Norte. Com isso, a distância média percorrida por cargas aumentou em 11% nas ferrovias e em 
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25% nas rodovias, entre 2011 e 2015 (CNT, 2015). Santos et al. (2013) destacam que o 

escoamento de uma commodity exige cada vez mais serviços eficientes quanto mais distante o 

percurso de saída e chegada.  

Uma alternativa de escoamento mais competitivo das commodities do Brasil como canal 

de exportação pode ser pela própria Região Norte, por meio de um sistema intermodal. Nessa 

perspectiva intermodal, a BR-432 serve de via de escoamento da produção das commodities das 

cidades das regiões Centro e Centro-Leste do estado de Roraima, com destino à divisa Sul com 

a cidade de Manaus (AM). Esses produtos poderiam seguir pela alternativa modal fluvial (rio 

Amazonas), para o encontro dos produtos oriundos do Centro-Oeste do Brasil, que poderiam 

seguir para Santarém, no Pará.  

Os portos da região Norte são mais próximos geograficamente do Centro-Oeste 

brasileiro, principal produtor de commodities como soja e milho, como também mais próximos 

do Canal do Panamá e os mercados norte-americano e europeu (ENDO, 2016), como ilustra a 

figura 2. Essa alternativa de escoamento, Centro-Oeste para o Norte do Brasil, pode reduzir em 

até 34% o valor do frete e diminuir em 4 dias as viagens de ida e volta entre o Brasil e a China, 

por exemplo (VALOR ECONÔMICO, 2014).  

 

Figura 2 – Alternativas de escoamento da produção agrícola do Brasil 

 
Fonte: Valor Econômico (2014). 
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O transporte intermodal se refere à “integração total da cadeia de transporte, de modo a 

permitir um gerenciamento integrado de todos os modais utilizados, bem como das operações 

de transferência, caracterizando uma movimentação porta-a-porta [...]” (NAZÁRIO, 2000, p. 

131). O transporte intermodal é a modalidade mais utilizada no Brasil, mesmo sem ter uma 

legislação que a ampare. A norma brasileira que regula o transporte de cargas é a Lei n. 

9.611/1998, referente ao transporte multimodal, que só permite a prestação de serviços pelos 

Operadores Logísticos (OLs) em contrato único, diferentemente do transporte intermodal que 

permite a contratação de serviços diversos, inclusive terceirizando, como dito anteriormente.  

Essa fragilidade dos marcos regulatórios, que não abrange a intermodalidade, traz 

insegurança jurídica aos investidores privados brasileiros e internacionais, inclusive 

impactando as concessões dos serviços (ABOL, 2017), além de dificultar a organização dos 

diversos stakeholders para a participação de decisões de políticas públicas das infraestruturas 

de transportes e de logística. A racionalização e modernização da infraestrutura de transportes 

brasileira são imprescindíveis para atender a uma maior intermodalidade. Segundo Ballou 

(2001), há dez possibilidades de combinações de serviços intermodais:  

 

(1) ferroviário e rodoviário;  

(2) ferroviário e aquaviário; 

(3) ferroviário e aéreo; 

(4) ferroviário e dutoviário; 

(5) rodoviário e aéreo; 

(6) rodoviário e aquaviário; 

(7) rodoviário e dutoviário; 

(8) aquaviário e dutoviário; 

(9) aquaviário e aéreo; 

(10) aéreo e dutoviário.  

 

A combinação ferroviário-rodoviário (piggyback) tem sido bastante utilizada no Brasil, 

enquanto o rodoviário-aquaviário (fishyback) vem ganhando aceitação, principalmente na 

região amazônica. De acordo com Nazário (2000), a intermodalidade representa uma alternativa 

para reduzir custos logísticos e, consequentemente, para o aumento da competitividade dos 

OLs. Mas, para que a intermodalidade funcione efetivamente, é necessário que se busque maior 

segurança jurídica, sobretudo quanto ao reconhecimento formal das atividades desses 

operadores citados anteriormente.  
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De acordo com Carvalho et al. (2017a), os OLs não têm regulamentação profissional na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), nem a respectiva codificação na 

Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS). Nesse sentido, a falta de reconhecimento formal 

dos OLs pode criar um vácuo de legitimidade desses stakeholders junto às decisões de políticas 

públicas em infraestrutura de transportes. É possível denominar os OLs como stakeholders 

demandantes, por portarem o atributo da urgência, porém não possuírem poder nem 

legitimidade reconhecidos (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997).  

Para Novaes (2007), o Operador Logístico é um prestador de serviços com competências 

reconhecidas em atividades logísticas ou funções que envolvam todos os processos logísticos 

ou apenas parte deles. No entanto, a Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) 

pretende ampliar essa definição, pois considera como OL qualquer pessoa jurídica capacitada 

a prestar os serviços de transporte, armazenagem e gestão de estoque, por meio de um ou mais 

contratos, por meios próprios ou por intermédio de terceiros (ABOL, 2017). Mas essa definição 

da ABOL se refere aos OLs de transportes intermodais, que, embora sejam os mais praticados 

no Brasil, também não têm uma legislação específica.  

Ballou (2001, p. 21) destaca que a logística tem a missão de “dispor a mercadoria ou o 

serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo que 

fornece a maior contribuição à empresa”, em toda a cadeia de suprimentos, em que a 

infraestrutura de transportes tem papel preponderante. Já a cadeia de suprimentos é um conjunto 

de atividades logísticas referentes ao controle de estoques, armazenagem, movimentação e 

transportes com a agregação de valor ao consumidor (BALLOU, 2006), compreendendo os 

fabricantes, fornecedores, transportadoras, armazéns e varejistas envolvidos nas atividades 

relacionadas ao atendimento do pedido de um cliente, num fluxo dinâmico, em estágios que 

diferem de pedido a pedido (CHOPRA; MEINDL, 2011).  

Em todo o planeta, as atividades logísticas funcionam ininterruptamente, levando bens 

e serviços para onde eles são necessários e no momento desejável, o que lhe confere um atributo 

de competitividade mercadológica incontestável (BOWERSOX et al., 2014). Nesse sentido, a 

logística vem se desenvolvendo para atender aos desafios da gestão da cadeia de suprimentos 

num contexto de movimentação e trocas globais de bens, informações e pessoas, sobretudo com 

mais celeridade e efetividade, influenciada pela modernização tecnológica das comunicações, 

dos sistemas de produção, dos meios de transportes e dos equipamentos autômatos.  

A função da logística é a de coordenar a sincronização operacional entre os estágios da 

cadeia de suprimentos com os clientes, fornecedores e serviços, integrando-os com as operações 

internas e externas da organização, com menores custos totais (BOWERSOX et al., 2014). 
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 A logística deve ser encarada como uma cadeia de valor (PORTER, 1989) unindo, 

articulando e catalisando as operações como um sistema interdependente no sentido de projetar, 

produzir, comercializar, receber, manter, entregar e garantir o seu produto no mercado. Nesse 

sentido, é importante o planejamento de políticas de infraestrutura de transportes, que deve 

considerar a análise e a avaliação dos conflitos, problemas ou condicionantes do desempenho 

logístico (passados, presentes e previstos).  

As políticas de infraestrutura de transportes devem considerar previamente como serão, 

do ponto de vista logístico, os fluxos de pessoas, bens e informações geopoliticamente, 

buscando entender os fenômenos sociais, as conexões entre os diversos modais, o 

desenvolvimento regional e dos países e suas relações, intermediando eventuais conflitos de 

interesses. No sentido de contribuir com uma metodologia de mitigação ou resolução de 

conflitos, Reed et al. (2017) sugerem o método de arbitragem, em que um mediador neutro 

facilite um acordo entre as partes interessadas, evitando decisões impostas de cima ou de fora. 

A arbitragem administrativa nos contratos públicos é prevista em diversas legislações no Brasil, 

embora nesse instituto de resolução de conflitos ainda restem “algumas incertezas que ensejam 

um estudo mais aprofundado quanto às características que podem distinguir os procedimentos 

arbitrais em que é parte um órgão da administração pública direta ou indireta” (YAMAMOTO, 

2018, p. 15). 

Machado, Gomide e Pires (2018) afirmam que os conflitos são um constante nas 

políticas de infraestrutura econômica devido ao envolvimento de distintos atores no 

planejamento, na decisão e na execução dos projetos, cada um deles buscando interesses 

diferentes (GOMIDE; PEREIRA, 2018), como já mencionado. As organizações burocráticas 

do estado são complexas e precisam se relacionar com diferentes tipos de organizações públicas 

e privadas, com distintas regulações e ritmos de funcionamento (MACHADO; GOMIDE; 

PIRES, 2018).  

Nesse sentido, como os desafios também são complexos e dinâmicos, a participação dos 

diversos stakeholders deve ser considerada, inclusive na definição de prioridades públicas 

(REED, 2008). As prioridades podem ser definidas por meio da elaboração do planejamento de 

políticas de infraestrutura de transportes, no interesse de identificar alternativas de solução que 

visem reduzir os problemas da baixa integração regional e baixa circulação de mercadorias, 

pessoas e informações, para que a logística opere com eficiência, com menores custos, nas 

perspectivas competitivas socioeconômica, institucional e ambiental sustentáveis.  
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3.4 A infraestrutura de transportes no desempenho e nos custos da logística  

A precariedade de infraestrutura de transportes no Brasil tem repercussão direta no 

desempenho logístico e no denominado “Custo Brasil”, acarretando perdas devido a falta e/ou 

redução de investimentos (ZAGO; MALEBRANCHE, 2016), contribuindo para a redução da 

competitividade econômica brasileira no âmbito internacional. De acordo com Bertaglia 

(2009), com o advento da economia globalizada e a criação de blocos econômicos, surge a 

demanda de movimentação de cargas em larga escala, exigindo do transporte maior agilidade, 

confiabilidade e flexibilidade para o atendimento nos espaços geográficos, com a velocidade 

desejada e no interesse de buscar maior eficiência e competitividade dos serviços.  

No entanto, dependendo do estágio evolutivo da organização ou do setor econômico, 

para melhorar o desempenho, talvez seja mais urgente aumentar a eficiência do que a 

competitividade. A eficiência pode ser conseguida através da racionalização dos processos, 

maximizando os resultados operacionais e totais (PINTO, 2001). Já a competitividade é mais 

vulnerável a fatores macroeconômicos como a concorrência, flutuação de preços internacionais 

ou mudanças de ordem legal. Nesse caminho, Marinho e Façanha (2001) comentam que 

eficiência se refere à “competência para se produzir resultados com dispêndio mínimo de 

recursos e esforços” (p. 2), o que revela ser a eficiência mais sofisticada do que apenas os 

recursos ou esforços em si.  

A eficiência é a medida definida pela relação entre os recursos (meios) e métodos 

utilizados, maximizando os resultados dessa ação, o que, segundo Frasson (2001), significa 

produzir mais com menos recursos. Sobre o termo desempenho, Lebas e Euske (2004, p. 67), 

afirmam que, embora bastante usado na literatura, o seu significado não é muito explícito 

mesmo nos estudos específicos sobre desempenho. Os autores argumentam que desempenho 

refere-se a uma ação, à capacidade de gerar resultados futuros, ao resultado da ação e ao sucesso 

desse resultado, baseado em tempo e causalidade, podendo ser submetido a algum padrão 

comparativo de análise (LEBAS; EUSKE, 2004).  

Depreende-se que desempenho é o ato em si. É o esforço despendido para a realização 

de uma atividade, deliberadamente executado ou empreendido por pessoas, animais, máquinas, 

empresas, setores econômicos ou países. Importa ampliar a discussão sobre eficiência logística 

e desempenho logístico. Embora não haja uma conceituação explícita de eficiência logística na 

produção científica, é possível descrevê-la como a extensão que define a relação entre os 

recursos (pessoas, materiais e informação) e os métodos utilizados para a otimização do 
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desempenho logístico, isso quanto à redução de custos totais de transportes, armazenagem, 

movimentação na produção, embalagem e administração, entre outros.   

Grande parcela dos estudos também vincula desempenho logístico a alguma sistemática 

de controle, cujas nomenclaturas associadas mais encontradas são “padrão”, “indicadores”, 

“avaliação”, “medição”, “monitoramento”, “análise”, “nível”, “evolução” ou “mensuração” de 

desempenho logístico. Para Chow et al. (1994, p. 23), “dada a falta de qualquer definição 

universalmente aceita para desempenho na literatura organizacional, não deve surpreender que 

a literatura existente ofereça muitas ideias sobre as dimensões que devem ser incorporadas a 

uma conceituação de ‘desempenho logístico’”. 

Ainda assim, Chow et al. (1994, p. 23) definem o desempenho logístico como a 

proporção em que algumas metas logísticas são alcançadas, incluindo: eficiência de custos, 

crescimento das vendas, cumprimento dos compromissos, rentabilidade, seguro-desemprego e 

condições de trabalho, baixa perda e dano, responsabilidade social, preços “justos” de entradas, 

satisfação do cliente, flexibilidade, entrega no tempo certo e disponibilidade do produto. O 

desempenho logístico pode ser medido ao que foi projetado comparativamente, por meio de 

indicadores previamente definidos. 

Segundo Cavanha (2001, p. 25), “para serem estabelecidos indicadores de um grupo de 

atividades ou função, é necessário, primeiramente, explicitar a definição e a amplitude da 

atividade a qual se pretende tratar”. A eficiência e o desempenho logísticos podem ser 

otimizados com a disponibilidade de uma infraestrutura de transportes adequada e com um 

determinado grau de utilização, além do sistema de avaliação LPI (Logistic Performance 

Indicator), criado pelo Banco Mundial, que será melhor apresentado nesta pesquisa.  

Assim, aqui pontuamos três exemplos de técnicas de avaliação de desempenho logístico 

utilizadas: (i) uso de um modelo Data Envelopment Analysis (DEA); (ii) uso do survey 

eletrônico, com testes estatísticos e indicadores de desempenho logístico interno e externo; e 

(iii) Balanced Scorecard (BSC), que avalia os escopos organizacionais financeiros dos clientes, 

dos processos internos, do aprendizado, crescimento e avaliação de desempenho da logística 

empresarial. 

As interfaces entre a eficiência, o desempenho logístico e a infraestrutura de transportes 

vêm despertando alguns estudos internacionalmente, como apresentados no quadro 6, nos quais 

foram levantadas questões acerca de instrumentos de avaliação logística, dos custos logísticos, 

da regulação e de medidas de eficiência e desempenho. 
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Quadro 6 – Literatura internacional: desempenho logístico versus infraestrutura de transportes 

Autores Tema abordado 

Wilson et al. 

(2005) 
Desenvolvimento de 4 medidas de facilitação de comércio: eficiência portuária, ambiente 

alfandegário, ambiente regulatório e infraestrutura do setor de serviços.  

Arvis et al. 

(2016) 
O estudo aponta os principais determinantes dos custos de comércio internacional: acordos 

comerciais, conectividade do transporte marítimo e esforços de facilitação. 

 

Bougheas et al. 

(1999) 

Os autores examinam os efeitos da infraestrutura sobre o comércio por meio de sua 

influência sobre os custos de transporte. Evidências: (a) relação negativa dos custos de 

transporte e do nível de infraestrutura (modelo gravitacional); (b) relação positiva do nível 

de infraestrutura e o volume comercial. 

Limão;  

Venables 

(2001) 

A infraestrutura é fator determinante dos custos de transporte, especialmente para países 

cercados por terra. A deterioração da infraestrutura tem efeitos negativos de elevada 

magnitude sobre os custos de transporte e o fluxo de comércio. Os baixos níveis de fluxo 

comercial relativos aos países africanos são explicados devido à má infraestrutura de tais 

países. 

Lai et al. (2002) 

Construção de um instrumento de medida de desempenho da cadeia de suprimentos na 

logística de transporte, refletindo, por exemplo, a eficácia e eficiência dos serviços de 

expedição e transporte. 

 

François; 

Manchin 

(2013) 

Os autores investigam a influência da qualidade de infraestrutura e institucional 

(reputação) sobre o comércio. O estudo evidencia que o comércio depende da qualidade 

institucional e do acesso dos países a uma infraestrutura bem desenvolvida em termos de 

comunicações e transporte. Além disso, é salientada a necessidade de políticas públicas 

voltadas à facilitação do comércio em países em desenvolvimento. 

Adaptado de Souza e Bouchut (2017). 

 

Em edições bienais, de 2007 a 2018, o Banco Mundial publica o relatório Connecting 

to Compete, com o ranking mundial de logística, a partir da mensuração do LPI — Logistics 

Performance Index (Índice de Desempenho Logístico). O LPI avalia a disponibilidade e a 

qualidade da infraestrutura (comercial e de transportes), além do desempenho logístico 

(desempenho das alfândegas, facilidades de distribuição, qualidade dos serviços logísticos, 

localização e rastreamento, e pontualidade de 160 países pesquisados, permitindo inúmeras 

possibilidades comparativas. De acordo com Vale (2017, p. 44):    

 

O LPI consiste [..] em medidas qualitativas e quantitativas que ajudam a construir o 

perfil logístico de cada país, medindo assim o desempenho ao longo da cadeia 

logística dentro de um país e oferecendo duas perspectivas, uma internacional e outra 

doméstica. Na perspectiva internacional, fornece avaliações qualitativas de um país 

em seis áreas através dos seus parceiros comerciais e dos profissionais de logística 

que trabalham fora do país. Na perspectiva doméstica, fornece as avaliações 

qualitativas e quantitativas de um país através dos profissionais que nele trabalham, e 

inclui assim informações detalhadas sobre o ambiente logístico, os principais 

processos logísticos, as instituições, os desempenhos em termos de tempo e custos. 

 

O LPI é elaborado pelo World Bank (2018). Esta última edição mostra que, no resultado 

global, o Brasil ocupa a 50a posição em disponibilidade de infraestrutura adequada, com relativa 
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piora em relação a 2016, quando ocupava a 47a colocação. Já o desempenho logístico no 

comércio internacional, o país ocupa o 56º lugar em 2018, também com uma pequena queda 

em relação a 2016, quando ocupava a 55ª posição. Os índices apresentados de 2007 a 2018 

sofreram oscilações, tendo o Brasil recebido as melhores avaliações em 2010, com as 37a e 41a 

colocações em disponibilidade de infraestrutura e desempenho logístico, respectivamente 

(figura 3).   

O relatório Connecting to Compete informa que os dados do LPI “sugerem claramente 

que os governos são cientes da importância da qualidade da infraestrutura para o desempenho 

da logística e estão trabalhando com sucesso para melhorá-la” (World Bank, 2018, p. 19). Não 

foram encontrados dados comparativos dos estados brasileiros na literatura.  

      

Figura 3 – Evolutivo do Índice de Desempenho Logístico 

 
Fonte: Banco Mundial (2018). Dados atualizados pelo autor, com base na figura original do ILOS (Especialistas 

em Supply Chain). 

 

O ranking do LPI 2018 também mostra que a disponibilidade e qualidade da 

infraestrutura de serviços e transportes são particularmente baixas nos países com menores 

desempenhos logísticos, que não coincidentemente são pequenos países insulares, países que 

estejam em conflito, em sua maioria menos desenvolvidos (WOLRD BANK, 2018). Segundo 

Ekici et al. (2016), o desempenho logístico depende de investimentos estatais, de maneira 

especial em infraestrutura, na regulação dos transportes e na melhoria da eficiência aduaneira, 

cuja dependência se agrava nos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento.  
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Os dados do LPI 2018, no tocante à disponibilidade e qualidade de infraestrutura, 

revelam que o Brasil (50º) está à frente da Índia (52º) e Rússia (61º), e abaixo da China (20º) e 

da África do Sul (36º), enquanto, na dimensão desempenho logístico, o Brasil (56º) está em pior 

colocação em relação à China (26º), à África do Sul (33º) e à Índia (44º), no conjunto dos países 

do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) (WORLD BANK, 2018).  

Entre os países do Mercado Comum do Sul — Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela) —, os dados comparativos, tanto referentes à disponibilidade e qualidade 

de infraestrutura quanto ao desempenho logístico, respectivamente, o Brasil (50º)/(56º) está em 

melhores colocações em relação a todos os outros países: Argentina (62º)/(61º), Paraguai 

(80º)/(74º), Uruguai (94º)/(85º) e a Venezuela (134º)/(142º) (WORLD BANK, 2018). As 

deficiências da infraestrutura econômica brasileira, em especial da infraestrutura de transportes 

e do baixo desempenho logístico, aumentam os custos logísticos e, em última instância, o Custo 

Brasil.  

Qualquer atividade produtiva é composta de custos. O Custo Brasil é uma denominação 

genérica que representa a oneração da produção de bens e serviços brasileiros internamente ou 

despesas incidentes sobre a produção, cujos custos são advindos das ineficiências e distorções 

burocráticas, econômicas, tributárias, jurídicas, regulatórias e infraestruturais, que dificultam 

os produtos nacionais de competirem com os produtos importados (COSTA; GAMEIRO, 2005; 

COSTA; ANDRADE, 2011). Esses autores concordam que a insegurança e a ineficiência da 

produção nacional comprometem a competividade das empresas brasileiras no campo dos 

negócios internacionais, impondo-lhes um patamar de inferioridade ao Brasil em relação a 

outras economias mundiais. 

Lopez (2002) e Ribeiro (2004) explicam que, numa economia globalizada, todos os 

custos desnecessários ou desproporcionais resultantes de processos produtivos lentos, de 

gargalos na produção e da ineficiência burocrática diminuem a competitividade da economia, 

compondo o Custo Brasil. Assim, o custo logístico é mais um ingrediente que compõe o Custo 

Brasil. Os setores rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo ainda são fatores de redução da 

competitividade de produtos e serviços no país (IPEA, 2014).  

Essa redução da competitividade no setor de transporte de cargas traz reflexos negativos, 

por exemplo, para o escoamento da produção agrícola brasileira, que sofre pela corrosão ou 

perdas de vantagens comparativas advindas das ineficiências da infraestrutura (insuficiência 

das malhas ferroviária e hidroviária), pelo atraso tecnológico e rigidez do sistema portuário 

(MARTINS et al., 2014). Nesse sentido, os custos logísticos representam os processos que 

causam atrasos ou esperas, a ineficiência dos sistemas, os modais não integrados e os maus 
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hábitos de gestão relacionados a fatores estruturais e conjunturais, à ineficiência operacional 

das empresas e das políticas públicas no setor.  

Alguns aspectos condicionantes de desempenho, eficiência e competitividade do setor 

logístico de transportes como a infraestrutura, a acessibilidade e o adensamento de cadeias 

produtivas, podem causar custos logísticos visíveis e ocultos, acarretando queda no 

faturamento. Os processos como o transporte (modais rodoviário, ferroviário, aquaviário, 

dutoviário e aeroviário), a armazenagem (manuseio de carga nos armazéns e 

acondicionamento), os serviços a clientes, a administração (estrutura administrativa da 

logística) e o estoque (custo financeiro, seguro, obsolescência, depreciação, perdas e danos) 

representam custos logísticos visíveis. Já os custos logísticos ocultos são de difícil percepção e 

mensuração, o que exige uma análise mais aprofundada, sistematizada e constante dos 

processos logísticos, no sentido de aguçar a percepção preditiva dos profissionais, evitando 

custos desnecessários e antecipando as correções.  

Exemplos de custos logísticos ocultos podem ser o mal relacionamento das empresas 

com seus fornecedores, investimentos limitados, antagonismos geoestratégicos com países 

vizinhos (falta de compartilhamento de hidrovias) e desequilíbrio da matriz de transportes 

(CASTOR, 1999).     

O custo logístico brasileiro (ver figura 4) é estimado em cerca de 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB) e representa 7,6% dos gastos da receita líquida das empresas com logística 

(transporte, estoque e armazenagem), enquanto, nos Estados Unidos, esse custo é 

aproximadamente de 8%, de acordo com ILOS (2017).  Esses dados põem os custos logísticos 

num patamar de significativa importância para a economia e para o orçamento dos operadores 

logísticos e das empresas em geral.  

Como elemento complicador, a inflação do setor registrou uma variação positiva entre 

janeiro de 2017 e dezembro de 2018, pressionando os custos logísticos das empresas. Nesse 

período, de acordo com Compatangelo (2019), o Índice Nacional da Variação de Custos do 

Transporte Rodoviário de Cargas Fracionadas (INCTF/NTC) se elevou em 9,8%, enquanto o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) registrou uma inflação acumulada de 5,74%. 

Essa situação cria um cenário mais difícil em razão do desequilíbrio da matriz de transportes, 

já que o modal rodoviário absorve mais de 60% de todo o volume de cargas transportadas no 

Brasil.  

Trazendo a um exemplo, o transporte rodoviário que “[...] é, na média, 20% mais caro 

que o transporte marítimo ao longo da costa [...]” (ALVARENGA, 2019) impõe custos 

consideráveis às empresas. Apesar da vantagem competitiva em favor da cabotagem, para o 
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transporte em longas distâncias, a oferta do modal aquaviário é insuficiente, trazendo 

preocupação quanto à cadeia de valor das empresas e operadores logísticos, apesar do 

crescimento do transporte de cabotagem em 4,1% em 2018, chegando a 162,9 milhões de 

toneladas transportadas (CNT, 2019b).  

 

Figura 4 – Custos logísticos do transporte doméstico no Brasil em relação ao PIB 

Fonte: ILOS (2017). 

  

Baseado nessas informações é pertinente afirmar que a compreensão da cadeia de valor 

na estrutura de custos representa identificar o comportamento dos custos nos diversos processos 

e como esses custos afetam os custos de outras atividades (THOMPSON; STRICKLAND III, 

2003). A cadeia de valor é representada por um “conjunto de atividades criadoras de valor desde 

as fontes de matérias-primas básicas, passando por fornecedores de componentes e até o 

produto final entregue na mão do consumidor” (SHANK; GOVINDARAJAM, 1997, p. 14).  

Para melhorar a cadeia de valor do setor de transportes brasileiro, é necessária a 

elaboração de políticas públicas voltadas à modernização e ao aumento da sua infraestrutura, 

com foco num maior equilíbrio da matriz de transportes. Apesar da preponderância do 

transporte pelo modal rodoviário, como já dito, a malha rodoviária ainda é reduzida, em 

comparação a outros países.  

Segundo Lobo (2018), a malha rodoviária brasileira tem uma “densidade de apenas 

0,025 km/km2 de área nacional, cerca de 20 vezes menor do que China e Estados Unidos”. 

Nesse sentido, com uma infraestrutura inadequada ou inexistente e um desempenho logístico 

insatisfatório, cresce o custo dos negócios, com a redução das possibilidades de trocas de bens, 
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serviços e tecnologias, dificultando a criação de uma cadeia de valor através da integração 

interna (regionais) e do comércio internacional. Avaliar os atributos da cadeia de valor deve 

considerar que, virtualmente, todas as atividades do setor público e da iniciativa privada 

voltados à infraestrutura de transporte impactam a sociedade, podendo despertar interesses dos 

diversos stakeholders.   
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4 ABORDAGENS DA TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

A teoria dos stakeholders busca compreender e descrever o ambiente de 

gerenciamento das organizações a partir das relações entre os atores internos e externos à 

organização que possam interferir diretamente, influenciar as decisões, ou serem afetados por 

essas decisões organizacionais, embora não tenha atingido o status teórico completo 

(MITCHELL et al., 1997). Neste capítulo, a seção 4.1 versará sobre a Teoria dos Stakeholders, 

a sua evolução na literatura e os processos que envolvem a participação das partes interessadas 

em políticas públicas. Também nessa seção, serão apresentadas as justificativas de escolhas das 

teorias das três dimensões (DONALDSON; PRESTON, 1995) e da saliência (MITCHELL et 

al., 1997) para pautarem esta pesquisa. A seção 4.2 apresentará o modelo de análise dos 

stakeholders de Donaldson e Preston, e as suas três dimensões (descritiva, instrumental e 

normativa), além da sua aplicabilidade empírica, como um dos modelos escolhidos para dar 

base à pesquisa. A seção 4.3 apresentará o modelo de análise de saliência dos stakeholders de 

Mitchell et al. (1997), outro modelo escolhido para dar suporte à pesquisa, também 

apresentando a sua aplicação empírica. Por fim, na seção 4.4, será discutida a relação dos 

stakeholders com a noção de governança pública, assim como a participação das partes 

interessadas nas políticas públicas de transporte. 

 

4.1 Teoria dos stakeholders e a participação em políticas públicas 

Num ambiente primordialmente democrático como o do Brasil, em que as expectativas 

das pessoas são explicitadas, o engajamento dos cidadãos nas decisões de políticas públicas 

para a resolução de problemas coletivos precisa ser melhor compreendido. Ainda que a Carta 

Magna brasileira de 1988 tenha previsto a ampliação da participação social nas decisões de 

políticas públicas, num país marcado pelas crises econômicas e políticas que se arrastam desde 

pelo menos 2014, as conquistas alcançadas são frágeis e estão ameaçadas.  

A atenção dada aqui será a participação dos denominados stakeholders (partes 

interessadas), caracterizados por pessoas físicas ou empresas e sistemas envolvidos (grupos 

empresariais, clusters industriais, consórcios públicos ou parcerias entre os setores públicos e 

privados) em meio a um arranjo de atores (ALEXANDER, 2005), que têm interesses nos 

processos decisórios de políticas públicas de infraestrutura de transportes, cujos resultados 

também podem afetar esses atores. Nesse sentido, esta pesquisa assume a definição de Freeman 

(1984) de que os stakeholders são os indivíduos ou grupos de pessoas que influenciam ou 
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podem vir a influenciar as organizações a alcançarem seus objetivos ou que sejam afetados pelo 

processo decisório dessas organizações na busca dos seus objetivos. Para a análise de 

stakeholders, este estudo adotou a combinação dos modelos das três dimensões 

(DONALDSON; PRESTON, 1995) e de saliência (MITCHELL et al., 1997), que serão melhor 

discutidas na seção 4.2.  

A teoria das três dimensões de Donaldson e Preston (1995) refere-se às abordagens 

analíticas inter-relacionadas de stakeholders descritiva, instrumental e normativa, que 

contribuíram para atender aos objetivos desta pesquisa. Pela análise descritiva, foi possível 

mapear o arranjo político-institucional referente ao processo de elaboração e implementação de 

políticas públicas, mais especificamente a construção da BR-432, sobretudo quanto à 

representação dos diversos stakeholders nesse contexto.  A abordagem instrumental ajudou a 

identificar as dificuldades políticas, técnicas e informacionais encontradas pelos stakeholders 

durante o processo de elaboração e implementação do projeto de construção da BR-432.  Já 

pela análise normativa, procurou-se entender o estado atual das relações da organização 

governamental e os papéis dos stakeholders envolvidos interna e externamente na elaboração e 

implementação do projeto de construção da BR-432.  

Já o modelo de Saliência de Mitchell, Agle e Wood (1997), que se enquadra no ramo de 

análise instrumental das três dimensões de Donaldson e Preston (1995), contribuiu para a 

compreensão de como são definidos ou priorizados os interesses dos stakeholders 

governamentais e não governamentais, quanto à proeminência dos respectivos atributos de 

poder, legitimidade e urgência. A análise combinada, das teorias das três dimensões e da 

saliência, convergiu para a compreensão de quais atributos dos stakeholders foram 

preponderantes como fatores de influência e que os motivaram para a participação ou não 

participação na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas à infraestrutura de 

transportes de Roraima, em específico para a construção da BR-432. 

Segundo Donaldson e Preston (1995) e Parmar et al. (2010), o termo stakeholder foi 

apresentado inicialmente num memorando do Stanford Research Institute (SRI), de 1963, como 

sendo todos os grupos indispensáveis para a empresa, sem os quais não poderia existir. 

Stakeholder tem origem anglo-saxã, como um neologismo de “partes interessadas”, para se 

distinguir de stockholder ou shareholder, no intuito de existirem outras possibilidades de 

grupos de pessoas ou indivíduos que possam interferir nas decisões das organizações 

(FREEMAN, 1984; GOODPASTER, 1991; LOPES, 2015).  

 Feeman e Reed (1983) comentam que, na teoria tradicional da firma, os shareholders 

ou stockholders são os acionistas ou proprietários, que tinham seus interesses priorizados e seu 
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valor maximizados pela organização (FRIEDMAN, 1998). Com a publicação da obra Strategic 

Management: A Stakeholder Approach, em 1984, R. Edward Freeman consegue detalhar e 

solidificar seus estudos iniciais sobre a teoria das partes interessadas e a ética empresarial. A 

obra de Freeman, de caráter prático, advoga que a firma tem mais sucesso quando gere melhor 

suas relações com os atores que são afetados e que possam influenciar as decisões 

organizacionais.  

A ideia de Freeman se contrapõe ao pensamento tradicional de Friedman (1998), de que 

a responsabilidade social não deva ser delegada às organizações, mas aos indivíduos 

isoladamente. O único objetivo das organizações para Friedman (1998) é o lucro, cujos ganhos 

gerados já são absorvidos pela sociedade por meio da criação de emprego, renda e pagamento 

de impostos. Silveira et al. (2005) acrescentam que a teoria dos stakeholders traz em seu bojo 

uma discussão importante acerca da função-objetivo da organização.  

Enquanto a teoria da firma procura justificar que as tomadas de decisões são para 

maximizar a riqueza dos acionistas e o valor da empresa, a teoria dos stakeholders defende que 

as decisões devam ser tomadas para satisfação e equilíbrio dos interesses de todos os envolvidos 

com a organização (SILVEIRA et al., 2005, p. 35). Nesse sentido, a teoria dos stakeholders 

surge com a intenção de estabelecer um vínculo moral e ético da organização com todas as 

partes interessadas,  afastando-se da obrigatoriedade credora que emblema a teoria da firma, no 

tocante à proteção dos interesses apenas dos que investem recursos financeiros na organização 

(DOMENICO, 2007). 

Freeman (1994) defende que o equilíbrio de interesses entre a organização e seus 

stakeholders se dá pelo estabelecimento contratual, tácito ou formal, criando valor para cada 

uma das partes interessadas. Esse contrato, segundo Freeman (1994), é regido pelos princípios 

(i) da autonomia (cada um contrata livremente de acordo com seus critérios de valor), (ii) da 

solidariedade (quando o contrato tem mútuos interesses) e (iii) da equidade (o acordo se baseia 

em condições gerais, não só de interesses particularizados). Na prática, o contrato dá proteção 

aos stakeholders menos favorecidos, seguindo pensamento liberal de justiça igualitária, 

distributiva dos resultados e utilitária, em que cada um recebe de acordo com a sua participação 

(RAWLS, 1971; 1998).  

Nos anos 2000, os estudos da teoria dos stakeholders receberam novos contornos, 

passando da defesa liberal das relações entre as organizações e os stakeholders para uma 

perspectiva libertária do “capitalismo de stakeholders” (FREEMAN et al., 2007). As 

abordagens liberal e libertária mantêm premissas comuns como a liberdade individual, o 

contrato entre as partes interessadas, a cooperação, a responsabilidade mútua e a opção de 
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escolhas, embora sem afastar a ideia de que um dos motivos da teoria dos stakeholders é o de 

mitigar as contradições éticas da práxis capitalista.  

Para Freeman (2007), a abordagem liberal de stakeholders observa que cada parte 

interessada busca estabelecer acordos que agreguem valor em seu benefício, pois os 

stakeholders têm seus interesses intrínsecos, tendo por base os conceitos de autonomia, 

equidade e solidariedade (FREEMAN, 2007), não podendo ser vistos apenas como promotores 

de valores para outros grupos como os acionistas, por exemplo, (DONALDSON; PRESTON, 

1995). A abordagem libertária é mais pragmática, e fomenta a cooperação entre as empresas e 

as pessoas, na busca contínua da criação de valor, numa concorrência que emerge de uma 

sociedade relativamente livre para que esta tenha opções de escolha (FREEMAN, et al., 2007). 

Esta pesquisa adota a abordagem liberal, já que admite a participação do governo como 

intermediador de um contrato social com a função de distribuir renda e promover o bem-estar, 

como é o caso dos benefícios promovidos aos habitantes do entorno da BR-432, com a sua 

construção. Freeman (2010) condena o pressuposto de que a maximização de lucros para sócios 

e acionistas seria a única finalidade das organizações, introduzindo o conceito de “valor 

compartilhado” aos interesses dos mais diversos stakeholders.  

Nesse sentido, para Porter e Kramer (2011), gerar valor no longo prazo seria mais amplo 

do que aumentar o poder aquisitivo das pessoas, inclusive porque supõe o desenvolvimento 

desses stakeholders e das organizações, quanto à percepção do valor da sua participação na 

garantia do crescimento e sustentabilidade negocial e do benefício auferido. Tal conceito de 

valor compartilhado acaba por influenciar a ideia do “capitalismo consciente”, defendido por 

Mackey e Sisodia (2013).  

O capitalismo consciente busca desenvolver a integração dos stakeholders, a liderança, 

a cultura e a gestão conscientes, na pretensão de forjar um capitalismo responsável tanto com a 

economia como com o bem-estar social e o meio ambiente (MACKEY; SISODIA, 2013; 

BEGNINI et al., 2019). Ambos os conceitos, “valor compartilhado” e “capitalismo consciente”, 

partem da premissa de que o capitalismo precisa ser reavaliado e reconstruído para atender aos 

anseios da humanidade, cujos atores (partes interessadas) adquirem maior importância tanto 

como meios utilizados pela organização quanto como fins em si mesmos, num processo de 

soluções ganha-ganha, e não apenas visando ao lucro empresarial (SISODIA, 2009; FYKE; 

BUZZANELL, 2013). 

Por outro lado, a proposição libertária dos stakeholders ressalta o ambiente 

concorrencial como complexo de empresas e pessoas com interesses diversos, sendo 

imprescindível o respeito aos direitos de propriedade, a criação contínua de valor, o livre 
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mercado e um Estado mínimo que não tenha função maior de distribuição de renda (NOZICK, 

1974; FREEMAN; PHILLIPS, 2002; FREEMAN et al., 2007; ARGANDOÑA, 2011; LOPES, 

2015). A concepção libertária ou capitalismo dos stakeholders (FREEMAN, 2000) advoga que 

os contratos estabelecidos pelo mercado são os melhores instrumentos de promoção da 

liberdade. Exemplificando, Srour (2000, p. 180) comenta que os clientes (stakeholders) no 

capitalismo contemporâneo dispõem de “trunfos econômicos, políticos e simbólicos capazes de 

dissuadir, tanto coletiva como individualmente, qualquer empresa que ouse aventurar-se pelos 

descaminhos das práticas socialmente irresponsáveis”.  

 No entanto, a assertiva de Srour (2000) não leva em consideração que os indivíduos 

têm motivações diferentes (SCHWARTZ, 1992), o que também os diferem em valores pessoais. 

Tal valor pode ser entendido como o benefício percebido e quão valioso é esse benefício para 

o stakeholder (salários, status, promoções na carreira, qualidade dos produtos e serviços para 

os clientes, etc.) (HARRISON; WICKS, 2013, p. 100).  

Para Friedman (1970), as empresas não têm conhecimento suficiente para resolver 

problemas sociais, sendo sua única responsabilidade a de criar o máximo de valor possível para 

os stakeholders. Contribui para essa assertiva o fato de que nem sempre os gestores das 

empresas são sensíveis ou se sentem pressionados a promoverem práticas socialmente 

responsáveis. Ainda assim, às vezes, as empresas desenvolvem ações sociais para tirar proveito 

próprio, não necessariamente em prol da sociedade, selecionando atender causas mais 

simpáticas socialmente em detrimento de outras mais controversas (LOPES, 2015). Segundo 

Husted e Allen (2000), as organizações evitam as problemáticas sociais polêmicas, aquelas que 

podem gerar insatisfações de alguns grupos sociais ou de parte da sociedade. 

Ainda assim, Lanz e Tomei (2013, p.78) advogam que “o poder do stakeholder é a sua 

habilidade para levar a organização a fazer alguma coisa que esta não teria que fazer se não 

fosse solicitado”, cuja resposta organizacional depende da percepção de valor (importância e 

relevância) que o stakeholder desperta na relação e para o atendimento dos objetivos mútuos. 

 No entanto, Domenico (2007, p. 38) coloca em dúvida a visão libertária dos 

stakeholders (do poder do stakeholder sobre a organização), trazendo dois exemplos muito 

atuais: (i) os papéis no mercado estão cada vez menos definidos, ao ponto de, ao acessar um 

serviço bancário através de um terminal eletrônico ou pela internet, o cliente faz o papel de 

funcionário do banco; e (ii) no cotidiano, os gestores tendem a não agir eticamente quando os 

grupos são identificados como amorfos e distantes. Nesse sentido, a identificação dos grupos 

de stakeholders é fundamental para as decisões organizacionais.  
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Para Savage et al. (1991), os stakeholders podem ser identificados a partir de dois 

atributos: (i) que eles possam ter a capacidade de influência sobre a organização; e (ii) que eles 

possam ter uma reivindicação. A definição mais usual dos stakeholders é de indivíduos ou 

grupo de indivíduos que podem influenciar, reivindicar ou serem afetados pelos objetivos e 

atividades de uma organização, em determinado período, adquirindo direito ou legitimidade por 

conta dessa afetação, inclusive quanto aos eventuais conflitos e benefícios advindos da relação 

com a organização (FREEMAN, 1984; CLARKSON, 1995; DONALDSON; PRESTON, 1995, 

HUMMELS, 1998).  

É importante considerar que os stakeholders assumem riscos materiais (dinheiro, 

propriedades ou dividendos) e imateriais (prestígio, poder ou confiança) ao reivindicarem 

direitos e outros interesses, ou ao investirem em determinada organização. Assim, os 

stakeholders podem usufruir dos benefícios dos resultados positivos, mas também sofrerem 

com os malefícios dos resultados negativos auferidos pela organização (CARROL, 1991; 

HILL; JONES, 1992; CLARKSON, 1994; POST et al., 2002).  

Compreender o modo como os stakeholders influenciam ou são influenciados pela 

organização e como essas relações se estabelecem e se legitimam, são passíveis de valoração 

moral, ética ou legal (justiça) na organização (DONALDSON; PRESTON, 1995; JONES, 

1995; FREEMAN, 1998). Embora Canto-Sperber (2005) e Gontijo (2006) entendam que moral 

e ética sejam sinônimos, aqui os termos são tratados com distinção.  

A organização tem seus padrões morais do que é certo ou errado, bom ou mau nas 

relações mútuas entre os indivíduos e com a comunidade (VELASQUEZ, 1998), construídas 

com base na cognição moral de seus componentes (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 

2001). Se uma organização tem a expectativa de que seus stakeholders se comportem ou 

atendam aos seus padrões morais de compromisso mútuo, é de se supor que os stakeholders 

também reivindiquem que a organização faça o mesmo moralmente, supondo a existência de 

um clima ético na cultura da organização.  

Para Vazquez (2007), a ética é uma reflexão crítica sobre a moral, o que permite 

ponderar, por exemplo, que “a comunidade espera que a organização utilize serviços locais e 

desenvolva a sua gestão com ética, não a expondo a perigos que lhe possam ser prejudiciais 

como a poluição, o lixo tóxico ou outros” (LOPES, 2015, p. 30). A organização, como um 

“nexo de contratos” entre indivíduos (JENSEN; MECKLING, 1976), mantém contratos tácitos 

ou legais com os stakeholders, embora haja a possibilidade de que alguma reivindicação, direito 

legal ou moral não sejam atendidos ou não tenham legitimidade.  
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Jones (1995) afirma que as trocas, as transações, um documento legal e a delegação de 

autoridade são formas de contrato, que legitimam as reivindicações e os direitos do arcabouço 

moral e ético estabelecido. Apesar da existência de um ato legal, é possível que o direito não 

seja atendido, caracterizando injustiça. Nesse sentido, é razoável a assertiva que afirma a 

responsabilidade social como sendo “a obrigação que a empresa assume para maximizar os 

efeitos positivos e minimizar os negativos que ela produz sobre a sociedade” (FERREL et al., 

2001, p. 19) é um contrato social com os seus stakeholders, podendo estar formalizado num 

documento legal ou não.  

De acordo com Hult et al. (2011), as interações entre a organização e os stakeholders 

podem despertam conflitos entre eles e entre os próprios stakeholders, gerando contradições e 

competições de papéis.  Mas, também, pode haver cooperação entre si, a depender do problema 

que esteja em questão, inclusive com a formação de alianças para o compartilhamento de 

tecnologias, para a inserção em novos mercados ou para o desenvolvimento de novos produtos, 

por exemplo, gerando oportunidades mútuas (HARRISON; ST. JOHN, 1996). Para Fassim 

(2009), além dos stakeholders clássicos (funcionários, clientes, fornecedores e acionistas) que 

estabelecem relação direta de afetação com a organização, também existem outras duas 

categorias de partes interessadas: os stakewatchers e os stakekeepers.  

Para Fassim (2009), os stakewatchers não têm interesse direto com a organização, mas 

protegem os interesses do stakeholders. Os stakewatchers se apresentam como grupos de 

pressão, podendo ser sindicatos que defendem interesses dos sindicalizados ou os grupos 

ativistas que se opõem à organização, entre outros. Neste particular, a BR-432 desperta 

interesses diretos dos ambientalistas e dos indigenistas, já que a rodovia está localizada na 

região amazônica e tem populações indígenas do entorno. Inclusive, os stakewatchers podem 

atuar como substitutos ou intermediários das partes interessadas (FASSIM, 2009), o que dota 

os stakewatchers de legitimidade e poder (RUPČIĆ; LAMOVŠEK, 2019) nas suas 

reivindicações.  

Já os stakekeepers, segundo Fassim (2009), embora também não tenham interesse direto 

na organização, “possuem legitimidade para impor controles e regulamentos externos à 

organização” (RUPČIĆ; LAMOVŠEK, 2019, p. 49). Nesse contexto, a organização tem pouca 

influência sobre os stakekeepers, pois estes impõem regras e restrições (em leis, normas, 

códigos, procedimentos operacionais e padrão de desempenho) sobre ela. Em tese, os órgãos 

reguladores independentes protegem a sociedade e o bom funcionamento de certo setor de 

mercado, já que, além da função regulatória, também supervisionam o mercado, podendo ora 
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se manifestar como stakewatchers (grupos de pressão) e em outras circunstâncias assumirem o 

papel de stakekeepers (reguladores).  

As relações entre as organizações, os stakeholders, os stakewatchers e stakekeepers se 

configuram em diferentes redes e contextos, cujas interações podem incluir trocas extensivas e 

recíprocas de recursos, como também gerar conflitos. Blau (1964) e Marshall (1982) 

categorizam as relações de trocas em: (i) trocas econômicas, geralmente de curta duração e por 

recompensa financeira (contratos, alianças, acordos, e concessões, etc,); e em (ii) trocas sociais, 

que se referem às trocas de relacionadas ao emocional ou socioemocional (reconhecimento, 

estima, status, privilégios entre outros).  

Já em relação aos conflitos, Pruitt e Kim (2004), Mcintyre, (2007) e Juge (2011) 

afirmam que, de modo geral, eles surgem de uma frustração, mal-entendidos, incompreensões 

e interesses divergentes, sobretudo quando há incompatibilidade de interesses entre as partes, 

quando uma parte tenta persuadir a outra sem sucesso, ou quando há atividades incompatíveis 

umas com as outras (a exemplo das obrigações de um órgão regulador de serviços públicos, em 

contraponto aos objetivos de um órgão executor de obras públicas).  

Freeman e Mcvea (2000) ressaltam que critérios injustos de decisão e a dificuldade em 

atender a todos os distintos interesses das partes interessadas podem levar a situações 

conflituosas. Para Lisboa et al. (2015), as falhas mais recorrentes nos projetos de infraestrutura 

no Brasil se referem às dificuldades na mediação de conflitos, principalmente aqueles que se 

sucedem aos erros na elaboração de projetos, às falhas na contratação dos fornecedores ou 

“durante a implantação das obras (com órgãos de controle ou de meio ambiente, ou com atores 

afetados – em desapropriações, por exemplo)” (LISBOA et al., 2015, p. 16). Os autores 

complementam destacando que não existem foros consolidados de mitigação de conflitos 

relacionados aos projetos de infraestrutura no país, fazendo com que as eventuais soluções 

sejam postergadas, o que dificulta a mediação e aumenta os custos do litígio.  

Outra fonte de conflito nas relações entre os stakeholders é a assimetria da informação. 

Nesse sentido, quem se destaca com maior poder de articulação ou quem gerencia o negócio 

possui informações mais privilegiadas do que quem recebe a informação final, propiciando um 

ambiente conflituoso. Inclusive, “a ausência de clareza com que determinados agentes atuam 

pode beneficiar uns em detrimento de outros desprovidos de informações” (CARVALHO et 

al., 2017b, p. 3). No interesse de mitigar os conflitos e promover o bem-estar dos envolvidos 

com a organização, a teoria dos stakeholders persegue a premissa inicial da coordenação dos 

interesses dos stakeholders para o atingimento dos objetivos da organização (FRIEDMAN; 

MILES, 2006).  
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O conflito, assim como a regulação, faz parte do processo relacional entre as 

organizações, os stakeholders, os stakewatchers e stakekeepers identificados. Desse modo, nem 

sempre os conflitos têm uma conotação negativa, podendo trazer efeitos positivos para as partes 

interessadas (PONDY, 1969), como despertar novas ideias que levam à inovação ou melhor 

conhecer os comportamentos dos stakeholders, além de saber o poder de influência que eles 

podem exercer.  

Entretanto, Friedman e Miles (2006) asseveram que alguns atores podem ser 

considerados como stakeholders, sem que exerçam qualquer influência nos objetivos 

organizacionais, enquanto outros potenciais que possam ter alguma influência não são nem 

identificados, muitas vezes porque a organização não tem um plano de identificação de 

stakeholders. A não identificação dos stakeholders pode se dar porque a gestão dos stakeholders 

é falha ao ponto de não conseguir identificá-los e engajá-los. Se identificado, esse potencial 

stakeholder pode não se sentir “estimulado” em participar do processo decisório ou de pressão, 

embora seja direta ou indiretamente afetado pelas consequências do processo decisório da 

organização.  

Alguns fatores que podem desestimular a participação dos stakeholders nas decisões 

são: déficit motivacional, limites cognitivos/técnicos, condição econômica do stakeholder, 

status social, desconfiança, falta de condições materiais, tradições políticas que favorecem a 

centralização da autoridade, falta de estratégias de longo prazo por parte da administração 

pública e a falta de consenso entre os atores acerca de estruturas e processos específicos (VITA, 

2004; GUTMANN; THOMPSON, 1996; BOHMAN, 1996; SANDERS, 1997; LADKIN; 

BERTRAMINI, 2002).  

Bryson (1995) afirma que, quando os stakeholders potenciais em influenciar as decisões 

públicas são identificados na análise de stakeholders pelas organizações públicas e sem fins 

lucrativos, torna-se mais clara a tipificação dos stakeholders pela separação de papéis entre os 

cidadãos-usuários de bens ou serviços públicos (beneficiários) e os operadores (assumidos 

invariavelmente pelo Estado). Sob o prisma da firma, Freeman (1984) tipifica os stakeholders 

como proprietários, defensores dos consumidores, consumidores, competidores, mídia, 

empregados, grupos de interesses especiais, ambientalistas, fornecedores, governantes, 

organizações comunitárias locais, entre outros. Para Alexander e Stevens (2002), a 

identificação das partes interessadas pode ser distinguida entre usuários, clientes, fornecedores 

e gerentes.  

Em relação aos projetos de infraestrutura de transportes de cargas, os fornecedores, 

construtores, financiadores, operadores logísticos, empreiteiras, empresas de engenharia, 
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consultores privados, investidores entre outros são identificados como stakeholders privados, 

enquanto, no serviço público, os stakeholders são os gestores, reguladores, promotores, 

planejadores, coordenadores, financiadores, controladores, etc. (FREEMAN, 1984; 

CARROLL, 1991; KINGDON, 2003; GARRIGA, 2014; GOMIDE; PEREIRA, 2018). Cada 

um dos stakeholders exerce influências sucessivas na realização de projetos de transportes, às 

vezes distintas ao longo do ciclo de políticas públicas, o que determina “[...] quais e quantos 

grupos de interesse específicos serão atendidos [...], [...] muitas vezes, com a interação e 

participação dos beneficiários” (RODRIGUES, 2017, p. 92).  

Ainda assim, devido à ausência de um critério adequado e objetivo na literatura, as 

organizações têm dificuldade na identificação dos stakeholders e a sua relevância para a 

organização, sobretudo pela diversidade de interesses envolvidos, criando ambientes 

conflituosos (FREEMAN; MACVEA, 2006) e dificultando o seu engajamento aos objetivos 

organizacionais. A estratégia para o engajamento desses stakeholders internos e externos à 

organização pode se dar por meio do desenvolvimento de relações intrínsecas entre as partes 

interessadas, voltadas para a geração de valor e a obtenção de vantagens competitivas (HART, 

1997; HEUGENS; BOSCH; RIEL, 2002). 

É por meio de um processo que articula aspectos sociais e ambientais na estratégia 

organizacional por meio da gestão de stakeholders (HART, 2003; SHARMA; STARIK, 2004), 

que são desenvolvidas competências e habilidades de engajamento de stakeholders (HART, 

1995; SHARMA; VREDENBURG, 1998; HEUGENS; BOSCH; RIEL, 2002). Quanto maior 

for a reciprocidade entre as partes interessadas, é de esperar uma maior possibilidade de 

crescimento da vantagem competitiva para cada uma das empresas envolvidas (HARRISON; 

BOSSE, 2013); e, por outra perspectiva, uma maior efetividade das políticas do serviço público. 

Para Krick et al. (2006, p. 4), engajamento é o esforço de uma organização para entender e 

envolver seus stakeholders e seus interesses no andamento de suas atividades e processos de 

decisão.  

O engajamento de stakeholders, de acordo com Krick et al. (2006), dá-se pelo 

desenvolvimento de abordagens de relacionamentos (comunicação, consulta, diálogo e 

parcerias). O quadro 7 descreve cada uma das abordagens sugeridas por Krick et al. (2006), 

para o relacionamento de stakeholders.  
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Quadro 7 – Descrição das abordagens para o relacionamento de stakeholders de Krick et al. 

(2006) 

Abordagem Descrição 

Comunicação 
Todos os tipos de métodos usados para compartilhar informações com partes 

interessadas, em geral, através de processos unilaterais e não iterativos. 

Consulta 
Processo usado para coletar informações, ou obter conselhos de interessados, e usar as 

perspectivas coletadas para modificar planos, tomar decisões ou definir metas. 

Diálogo 

Troca de pontos de vista e opiniões para explorar diferentes perspectivas, necessidades 

e alternativas, com a intenção de promover a compreensão e cooperação com base 

numa estratégia ou iniciativa. 

Parcerias 

No contexto das interações de responsabilidade social corporativa, são definidas 

parcerias como “pessoas ou organizações de diferentes setores — público, 

empreendedor ou sociedade civil — que se relacionam para perseguir objetivos sociais 

comuns, através da combinação dos seus recursos e competências”, e que 

compartilham os riscos e os benefícios correspondentes. 

Fonte: Krick et al. (2006, tradução livre do autor).  

 

Cada abordagem de relacionamento de stakeholders apresentada por Krick et al. (2006) 

se utiliza de uma gama de processos de engajamento (ver quadro 8), no intuito de estabelecer 

compromissos recíprocos e duradouros, quanto à disponibilidade e compartilhamento de tempo, 

a recursos, conhecimento e riscos, contribuindo para que sejam conhecidas as demandas e 

potencialidades das diversas partes interessadas. O relacionamento com todos os stakeholders, 

sobre todos os temas, é impossível e também indesejável, pois necessitaria de mais recursos e 

dificultaria o atendimento adequado de todas as partes interessadas, gerando insatisfações, o 

que exige o estabelecimento de prioridades (KRICK et al., 2006).  

 

Quadro 8 – Abordagens para o relacionamento de stakeholders a partir de processos de 

engajamento 

PROCESSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

PROCESSOS DE 

CONSULTA 

PROCESSOS DE 

DIÁLOGO 

PROCESSOS DE 

PARCERIAS 

• Call center 

• Educação 

corporativa 

• Relatório de 

projetos internos 

• Relatórios de 

desempenho e de 

indicadores 

• Web sites 

• Palestras, 

conferências, seminários 

e apresentações 

• Questionários e 

pesquisa 

• Grupo focal 

• Consultoria ad hoc em 

encontros com stakeholders 

• Consulta à comunidade 

• Fóruns de consulta 

• Mesas redondas para 

discussão 

• Feedbacks on-line 

através de sites 

• Fóruns 

multi-stakeholders 

• Painéis 

• Encontros de 

líderes 

• Redes 

virtuais e sociais 

• Círculos de 

aprendizagem 

• Joint-

ventures 

• Projetos de 

desenvolvimento 

local sustentável 

• Iniciativas 

com múltiplos 

parceiros 

• Alianças 

estratégicas 

Fonte: Adaptado de Krick et al. (2006, traduzido por BOSZCZOWSKI, 2010). 
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Embora cada abordagem para o relacionamento de stakeholder possa usar um ou mais 

dos processos ou estratégias de engajamento, alguns desses mesmos processos ou estratégias 

de engajamento só se enquadram em abordagens específicas para o relacionamento de 

stakeholders. Por exemplo, as joint-ventures como processos de abordagem de parcerias, em 

tese, não são processos de abordagem de consulta.   

Freitas et al. (2012) realizaram uma pesquisa com o objetivo de estudar o 

relacionamento das empresas brasileiras do setor financeiro com seus stakeholders de acordo 

com os respectivos relatórios de sustentabilidade, baseados no modelo Global Reporting 

Initiative — GRI (Organização não governamental — ONG internacional que elabora padrões 

de relatórios de sustentabilidade), referentes ao ano de 2009 e publicados em 2010. A pesquisa 

conclui, entre outros apontamentos, que “as empresas ainda não evidenciam claramente a forma 

de diálogo com os stakeholders, embora a maioria delas tenha afirmado que os consultam [...] 

e adotaram os métodos de consulta indicados pelo GRI [...]” (FREITAS et al., 2012, p. 24). 

Antes do processo de engajamento, é necessário que a organização identifique seus 

stakeholders, que encontra em Winstanley et al. (1995) a propositura de identificação das partes 

interessadas no serviço público, baseada em duas dimensões, segundo Gomes (2005, p. 182, 

grifos do autor):  

 

(i) o poder de acompanhamento e controle da organização pública é uma 

dimensão para avaliar o poder das partes interessadas em influenciar questões sobre 

planejamento, como a definição de objetivos e a definição de critério de desempenho; 

e (ii) o poder de interferência na execução dos processos pela organização pública 

e seus stakeholders é uma dimensão para avaliar o poder das partes interessadas de 

influenciar o processo de entrega de serviços.  

 

Por outro, é pertinente admitir que possam existir stakeholders interessados no 

insucesso do sistema, projeto ou política. “Dependendo dos interesses, os stakeholders podem 

assumir uma posição estratégica e engajada com relação ao projeto, ou, observando-se por outro 

lado, podem ser contrários à sua realização e, em casos extremos, até buscar a sua interrupção, 

contribuindo para seu fracasso” (NORO et al., 2011, p. 2). Nesse sentido, o poder de influência 

dos stakeholders nas decisões das organizações desperta a preocupação da sustentabilidade do 

envolvimento entre as partes interessadas.  

Oates (2013) destaca que os conflitos entre os stakeholders tendem a surgir quando seus 

interesses ou prioridades não são atendidos no todo ou em parte. A identificação clara do perfil 

e a importância dos stakeholders permitem evitar ou adequar planos opostos aos dos 

stakeholders, reconhecendo as suas necessidades; caso contrário, podem determinar o fracasso 
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das ações organizacionais (ADLER; CHASTON, 2002; KARLSEN, 2002; LYRA et al., 2009; 

ROSA et al., 2016). 

Em estudo recente sobre a participação dos stakeholders nos projetos de infraestrutura 

elaborados pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, para a implementação da 

ciclofaixa no bairro de Higienópolis, zona oeste da cidade de São Paulo (SP), Bertholdo et al. 

(2018) constataram que a influência de alguns dos stakeholders (comerciantes) forçou a 

mudança do trajeto da ciclofaixa. A pesquisa constatou que os projetos eram alterados de acordo 

com o julgamento dos stakeholders no decorrer da obra. Inicialmente, os stakeholders queriam 

o fracasso do projeto, já que o traçado da “[...] ciclofaixa, primeiramente, foi realizado na Rua 

Armando Penteado, lado ímpar. Após manifestações contrárias à implantação, o traçado foi 

alterado para o lado par da rua e desviado para a Rua Piauí” (BERTHOLDO et al. 2018, p. 34).  

Nesse sentido, segundo Charron (2007), é necessário que se façam uma identificação 

dos stakeholders e um mapeamento do poder de influência que cada uma das partes interessadas 

exerce sobre a organização e vice-versa. Também é importante saber como se dá o arranjo de 

interação entre as partes interessadas e a organização (CHARRON, 2007), ou seja, para a gestão 

pública, é importante identificar e mapear o poder de influência dos diversos stakeholders nas 

tomadas de decisão públicas.  Num ambiente de tomada de decisão com disputas 

policêntricas, que apresentam diversas partes interessadas e diferentes interesses, a mediação 

informal de conflitos pode ser uma alternativa de resolução (FULLER, 1971).  

Sobre a mediação informal, Reed et al. (2017, p. 10) discorrem que “uma mediação visa 

soluções ganha-ganha ao invés do ganhar-perder como tipicamente resulta de processos legais”. 

Num espectro mais amplo, Habermas (2011) entende que, para que haja um desenvolvimento 

da cultura democrática, é importante a participação da sociedade em processos decisórios, 

propondo a “mediação entre as esferas informais – que ele denomina como mundo da vida – e 

as esferas formais de decisão institucional” (GOHN, 2019, p. 70).  

De acordo com Lindblom (1981), na fase de elaboração e implementação de políticas 

públicas, algumas questões podem dificultar as decisões conjuntas como a imprevisibilidade de 

recursos, conflitos de interesses entre as partes envolvidas (stakeholders governamentais, 

beneficiários e executores dos serviços), a pulverização do poder decisório governamental e as 

mudanças ambientais alheias à própria política pública (greves, flutuações na economia, 

conjunturas políticas, entre outros).  

À vista disso, no interesse de compreender a participação dos interessados nas decisões 

de políticas públicas, é imprescindível uma análise sistemática oferecida pela teoria dos 

stakeholders que, conforme orienta Chevalier (2001), serve para mapear, ponderar e analisar os 
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stakeholders, no sentido de compensá-los ou neutralizá-los quando de posicionamentos 

diferentes do que fora planejado pela organização. Alguns autores (FREEMAN, 1984; WOOD, 

1990; SAVAGE et al., 1991; HILL; JONES, 1992; CLARKSON, 1995; JONES, 1995; 

DONALDSON; PRESTON, 1995; MITCHELL et al., 1997; ROWLEY, 1997; WEIS, 1998; 

SVENDSEN, 1998; FROOMAN, 1999; CARROL; BUCHHOLTZ, 2000; JAWAR; 

McLAUGHLIN, 2001; ROWLEY; MOLDOVEANU, 2003; FRIEDMAN; MILES, 2006) 

desenvolveram diversos modelos de análise dos stakeholders.  

   

4.2 O modelo de análise de stakeholders de Donaldson e Preston  

O trabalho de maior destaque de Donaldson e Preston foi The stakeholder theory and 

the corporation: concepts, evidence and implications, publicado em 1995, na Academy of 

Management Review. Donaldson e Preston (1995) distinguem a teoria dos stakeholders em três 

ramos de análise (ver quadro 9): (i) a abordagem descritiva estuda como as organizações se 

comportam face aos stakeholders, respondendo à pergunta: o que aconteceu?; (ii) a abordagem 

instrumental estuda como o comportamento das organizações afeta sua performance com a 

contribuição dos stakeholders, no interesse de responder: o que aconteceria se?; e (iii) a 

abordagem normativa estuda como as organizações devem se comportar diante do papel e a 

importância dos stakeholders, para responder à questão: o que deve acontecer?  (JONES, 1995). 

Segundo Donaldson e Peston (1995), essas abordagens apresentam diferentes procedimentos 

para lidar com evidências, inferências e argumentos, embora sejam inter-relacionadas.  

No modelo das três dimensões de Donaldson e Preston (1995), os aspectos descritivo, 

instrumental e normativo são interpretados por distintos prismas. A abordagem de análise dos 

stakeholders mais superficial é a descritiva/empírica, que procura representar e entender o 

estado atual das relações da organização e os papéis dos envolvidos interna e externamente, 

normalmente precedendo as abordagens instrumental e normativa (REED et al., 2009).  

Em segundo nível, a abordagem de análise instrumental admite que as organizações 

poderão conseguir vantagens competitivas (DÉNIZ-DÉNIZ; ZÁRRAGA-OBERTY, 2004; 

WICKS; BERMAN, 2004) se estabelecerem contratos pautados na confiança e cooperação 

(SLINGER, 1999) com os seus stakeholders, notadamente em relação à concorrência que não 

tenha esses contratos. Já na abordagem normativa, de acordo com Donaldson e Preston (1995), 

é considerada a análise mais profunda da teoria dos stakeholders, pois, além de interpretar as 

funções organizacionais, identifica os princípios que regem a organização e que determinam as 

suas diretrizes de gestão e operacionais. 
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Quadro 9 – Modelo de Análise dos Stakeholders de Donaldson e Preston 

ABORDAGENS 

Descritiva/Empírica Instrumental Normativa  

 Procura descrever ou explicar as 

características específicas da 

organização como a natureza da 

organização, o que pensam os 

gestores no âmbito de suas funções 

sobre a gestão, o que os membros 

da direção pensam a respeito dos 

interesses estratégicos da 

organização face aos stakeholders 

identificados, assim como reflete e 

explica situações de interesse das 

organizações e seus stakeholders 

no passado, no presente e no 

futuro. 

 

Busca mostrar através de 

justificativas descritivas que os 

conceitos encontrados na teoria 

correspondem à realidade 

observada; e nos temas em análise 

encontram-se a natureza da 

organização. 

Estrutura-se para examinar o 

impacto dos stakeholders no 

desempenho organizacional e as 

conexões entre a práxis gerencial 

sobre os stakeholders e a realização 

dos objetivos da organização, 

sugerindo que os stakeholders 

podem contribuir para os resultados 

pretendidos por eles próprios e pela 

organização, através da indução dos 

gestores.  

 

Busca examinar se as políticas ou 

estratégias (causa) de atendimento 

aos stakeholders resultam ou não em 

melhor desempenho organizacional 

(efeito). A organização desenvolve 

um ambiente de confiança e 

cooperação mútuas com seus 

stakeholders, tendendo a obter 

ganhos superiores. 

Enfatiza a interpretação da função 

da organização e propriedade 

moral de seus gestores, incluindo a 

orientação filosófica para a gestão 

e a construção de princípios 

morais e éticos nos negócios, 

assim como oferece diretrizes, de 

que existe um “contrato social” 

entre as organizações e a 

sociedade, que permitem definir o 

papel e a importância dos 

stakeholders. 

 

 A vertente normativa estabelece 

que o capital social estruturado 

pela organização é advindo de 

ações voltadas para o 

estabelecimento de relações com 

os seus stakeholders, num dado 

contexto. 

 

Fonte: Donaldson e Preston (1995), Jones (1995), Freeman (2008), Cots (2011) e Boesso et al. (2013).  

  

Vale ressaltar que as abordagens descritiva e instrumental admitem a importância de 

análise ampliada de stakeholders, não apenas aqueles elencados nas teorias mais tradicionais 

como acionistas, gestores e clientes, já que outros stakeholders podem influenciar direta e 

indiretamente o desempenho, competitividade e resultados da organização (HART; SHARMA, 

2004; SHARMA; STARIK, 2004). Em suma, enquanto a abordagem descritiva, segundo 

Freeman (1999), retrata a realidade organizacional e suas relações, a abordagem instrumental 

articula os meios aos fins organizacionais, ao passo que a abordagem normativa faz uma 

prescrição de como as relações da organização com os stakeholders deveriam ser e mostra o 

que de fato existe.  

 

4.3 O modelo de análise de stakeholders de Mitchell, Agle e Wood 

O método de análise de saliência (ênfase) de Mitchell et al. (1997) por seu turno, busca 

identificar a proeminência dos stakeholders para as organizações a partir das características de 

cada um deles, classificando-os como detentores de um ou mais dos três atributos (ver figura 

5): (i) o poder dos stakeholders de influenciar a organização, de forma coerciva (força ou 
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ameaça), normativa (legislação, meios de comunicação) ou utilitária (detenção de recursos 

tecnológicos, financeiros, logísticos ou informações); (ii) a legitimidade da relação dos 

stakeholders com a organização, caracterizada pela percepção geral de que as ações do 

stakeholders são aceitas ou desejáveis individual, social ou institucionalmente; e (iii) a urgência 

das reivindicações dos stakeholders na organização que exige uma criticidade organizacional 

para definir a prioridade de determinada ação e a velocidade de tempo de respostas da 

organização (MAINARDES et al., 2011; MASCENA, 2016), assim, estabelecendo um grau de 

priorização de atendimento aos stakeholders que apresentarem o maior número de atributos.  

 

Figura 5 – Atributos de saliência dos stakeholders 

                 
 Fonte: Mitchell et al. (1997, p. 87).  

 

A análise desses atributos permite a tipologia desses stakeholders de acordo com a sua 

proeminência, conforme demonstra o quadro 10: (i) stakeholders latentes (considerados aqueles 

que possuem apenas um dos três atributos de saliência); (ii) stakeholders expectantes (aqueles 

detentores de pelo menos dois dos três atributos); e (iii) stakeholders definitivos (que 

apresentam os três atributos de interesse); além dos (iv) stakeholders insignificantes ou não 

stakeholders (que não têm qualquer relação com a organização e que não a afetam) 

(MITCHELL et al., 1997, p. 872).  

 



86 

 

  

Quadro 10 – Tipologia de stakeholders 

Tipo Classe Atributos Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

Latentes 

 

 

Adormecidos Poder 

Os stakeholders têm poder para impor a sua vontade na 

organização. Por não terem um relacionamento 

legitimado ou uma pretensão urgente, o poder fica 

adormecido (em desuso). Eles têm pouca ou nenhuma 

interação com a organização. No entanto, a gestão deve 

ficar consciente de tais stakeholders porque eles podem se 

tornar mais importantes, se adquirirem urgência ou 

legitimidade. 

Discricionários Legitimidade 

Os stakeholders não têm poder para influenciar a 

organização e não têm pretensões urgentes. O ponto-

chave com respeito a eles é que não há pressão alguma 

sobre os gestores para se engajarem em um 

relacionamento ativo com tais stakeholders; embora os 

gestores possam, eventualmente, escolher se engajarem 

em um relacionamento. 

Exigentes Urgência 

Os stakeholders não têm poder nem legitimidade, mas têm 

urgência. Mas apenas a urgência é insuficiente para 

aumentar a importância de suas pretensões quando os 

stakeholders são incapazes ou não têm vontade de adquirir 

o poder ou a legitimidade necessária. Segundo Rigo e 

Oliveira (2008), apesar de não serem perigosos, os 

stakeholders exigentes podem ser considerados “pedras 

no sapato”. 

 

 

 

 

 

 

 

Expectantes 

 

Dominantes 

 

Poder e 

legitimidade 

A influência dos stakeholders na organização é 

assegurada. Têm pretensões legitimadas sobre a 

organização e habilidade para agir sobre estas pretensões. 

As expectativas de qualquer stakeholder que tenha poder 

e legitimidade percebidos pelos gestores serão 

importantes para eles. Segundo Rigo e Oliveira (2008), 

esses stakeholders podem optar por reivindicar ou não o 

engajamento da organização de acordo com suas 

pretensões. 

Dependentes 
Legitimidade 

e urgência 

Os stakeholders têm que contar com o apoio de um 

stakeholder poderoso ou com a benevolência da 

organização para satisfazer suas pretensões. Um 

stakeholder dependente vai para uma classe de 

stakeholder mais importante quando suas pretensões 

urgentes são adotadas por stakeholders dominantes. 

Perigosos 
Urgência e 

poder 

Os stakeholders são coercitivos, sendo perigosos para a 

organização. Por estarem fora do limite da legitimidade, 

as suas ações são perigosas para os indivíduos e atores 

envolvidos. Falhar na identificação destes resultaria no 

desperdício de oportunidades para amenizar os perigos. 

Definitivos Definitivos 

Poder, 

legitimidade e 

urgência 

Os stakeholders definitivos possuem todos os atributos. 

Têm grande capacidade para influenciar as decisões da 

organização e a gestão das suas relações com a 

organização deve ser prioritária. 

Não 

influentes 
Insignificantes 

Nenhum 

atributo 

proeminente 

São os não stakeholders (ou stakeholders irrelevantes), 

desprovidos dos atributos de poder, legitimidade e 

urgência. Portanto, não exercem influência nas decisões 

organizacionais, tampouco sofrem quaisquer influências 

dessas decisões.  

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997, p. 874-879) e elaborado a partir da mescla de quadros apresentados por 

Almeida, Fontes Filho e Martins (2000), Melo e Régis (2012) e Lopes (2015).     
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A partir do grau de aderência dos stakeholders entre nenhum, um, dois ou três dos 

atributos (poder, legitimidade e urgência), segundo Mitchell et al. (1997), é possível o 

estabelecimento de processos relacionais para o atendimento dos stakeholders, seguindo o 

desdobramento e/ou combinação dos três atributos em sete possíveis classes de stakeholders: 

(i) adormecido; (ii) discricionário; (iii) exigente; (iv) dominante; (v) perigoso; (vi) dependente; 

e (vii) definitivo, também demonstrado no quadro 10. Como o stakeholder insignificante não 

tem nenhum dos atributos, não há como estabelecer processos relacionais. 

No tocante aos stakeholders desconhecidos (ou não identificados), talvez alguns 

stakeholders não sejam identificados devido ao fato de não terem seus atributos por si 

despertados ou, possivelmente, por conta do negligenciamento ou da ausência de uma política 

mais efetiva de identificação dos stakeholders pela organização.  

Apesar do modelo de análise de saliência de Michell et al. admitir a existência de 

stakeholders insignificantes ou não stakeholders, King e Aplleton (1999) afirmam que há mais 

dois grupos não contemplados no modelo de saliência: (i) os stakeholders invulneráveis 

(aqueles que não são afetados agora e nunca serão afetados); e (ii) os stakeholders 

temporariamente invulneráveis (aqueles que não são afetados agora, mas têm potencial para 

serem afetados no futuro). É possível inferir que, ao mencionarem os stakeholders invulneráveis 

e os stakeholders temporariamente invulneráveis, King e Appleton (1999) sugerem a existência 

de stakeholders potenciais, que em verdade são stakeholders insignificantes (não stakeholders), 

já caracterizados pelo modelo de Mitchell et al. (1997).  

Além dos stakeholders já mencionados, ainda é possível a existência de stakeholders 

oportunistas, cujos interesses são indiretos, mas que veem uma oportunidade de troca de apoio 

político com outros stakeholders. Stakeholders oportunistas também são aqueles que percebem 

a conveniência em se contrapor ao “inimigo comum” (o interesse compartilhado é o de 

enfraquecer o opositor comum, mesmo que se interessem por causas distintas).  

Os stakeholders oportunistas não são encontrados na literatura do modelo de saliência, 

mas recebem respaldo em Jones (1995), Husted (1998) e Putnam (2002) quando alertam que 

há relações entre as partes interessadas em que alguns buscam atender interesses particulares e 

não coletivos, sendo necessária a adoção de ações que estimulem a confiança e a reciprocidade, 

evitando atitudes oportunistas. Na teoria do custo de transação, encontramos em Hill (1990) o 

entendimento de que um comportamento oportunista pode se manifestar quando há a 

possibilidade de expropriação ou de obtenção de rendas extras que um stakeholder poderia 

auferir, advindas de um processo de troca. 
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Vale ressaltar que, no modelo de saliência, o grau de importância e a priorização de 

atendimento às necessidades dos stakeholders variam a depender do contexto situacional da 

organização (MITCHELL et al., 1997), em que os fatores de poder, legitimidade e urgência 

definem essa importância. Nesse sentido, os autores criaram uma espécie de distinção ou 

medida que define a proeminência de uma das partes como mais poderosa, legítima e 

possuidora de uma reivindicação de urgência, embora não necessariamente a organização dê 

maior atenção ao stakeholder mais proeminente.  

Isso pode ocorrer, por exemplo, em virtude de uma percepção distorcida da análise que 

se faz do stakeholder ou porque os valores, crenças, atitudes, gerências e o contexto 

institucional podem influenciar a percepção dos gestores e suas escolhas de sistemáticas de 

atendimento aos stakeholders.  Um exemplo é a pesquisa de Boesso e Kumar (2009), que sugere 

que os gestores italianos tendem a direcionar seus interesses mais ao atendimento aos 

trabalhadores, enquanto, nos Estados Unidos, a prioridade é voltada aos clientes.  

Noutra perspectiva, os estudos de Boaventura (2012) consideram que os stakeholders 

priorizados são aqueles que têm os seus interesses atendidos em maior parte, constatando a 

possibilidade de haver uma hierarquização dos stakeholders conforme a capacidade de um 

determinado stakeholder conseguir atender às suas próprias necessidades, preferencialmente a 

outros stakeholders, criando esse atendimento priorizado. A importância de cada stakeholder 

pode ser entendida pela sua contribuição para o desempenho organizacional ou objetivo 

organizacional (ATKINSON et al., 1997) e para a criação de valor (GARRIGA, 2014), 

sobretudo na participação dos processos de planejamento e de governança de políticas públicas.  

A contribuição ou prejuízo dos stakeholders nas organizações depende da sua 

capacidade de afetar as atividades da organização na geração de valor. Campos (2003, p. 23) 

exemplifica que, se o objetivo da organização for a obtenção de lucro, os stakeholders serão 

usados como instrumentos para tal. Nesses termos, o processo de criação de valor, segundo 

Soares et al. (2015, p. 108), é resultante de um conjunto de relações entre a organização e seus 

stakeholders, cujos esforços investidos podem contribuir para o alcance dos objetivos 

organizacionais e respectivas retribuições aos stakeholders.  

Ou seja, “os acionistas investem capital, os funcionários tempo e conhecimento, os 

fornecedores insumos, e assim por diante” (SOARES, 2015, p. 108). Quanto às retribuições aos 

stakeholders, eles podem, por exemplo, obter crescimento pessoal, maior bem-estar, 

recompensa financeira, obtenção de melhores preços nas compras, troca de informações, 

conhecimentos e experiências, atendimento das reivindicações sociais (saneamento, transporte, 

saúde, segurança, etc.).  
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4.4 Governança participativa e políticas públicas 

A governança não obedece a uma abordagem única, admitindo diversos pontos de vista 

e conceitos distintos, polissêmicos e polêmicos (BICHIR, 2018). Para Menicucci e Gontijo 

(2016), o termo governança tem sido utilizado de forma bastante heterogênea como governança 

empreendedora, governança cooperativa, boa governança, governança participativa, 

governança local e governança sociopolítica, entre outros.  

No entanto, é encontrado um consenso na literatura de que a governança seja 

caracterizada por desenvolver ações cooperativas, para a conciliação de conflitos e a busca de 

acomodação de interesses, num processo de coordenação de partes interessadas, sejam 

indivíduos, grupos sociais e instituições, voltado a encontrar e implementar soluções (KJÆR, 

2004; LASCOUMES; LE GALÈ, 2012; SØRENSEN, 2012).  

Silva, Martins e Ckagnazaroff (2013, p. 249) e Cavalcante e Pires (2018, p. 6) afirmam 

que o termo governança vem no bojo do movimento da nova gestão pública (New Public 

Management — NPM) difundido internacionalmente nas últimas décadas do século XX, 

seguindo as práticas de administração do setor privado. A partir do processo de 

redemocratização dos anos 1980 no Brasil, a relação e interação entre o Estado, a sociedade 

civil, as empresas e o terceiro setor recebeu uma modelagem mais interativa.  

Nesse caminho de ampliar a interlocução entre a administração pública e a sociedade, 

naquela década de 1980, o Brasil expandia o processo de descentralização de políticas públicas 

para aproximar as demandas sociais da participação da sociedade civil e da sua gestão. A 

descentralização representa a transferência da execução de políticas federais para as esferas 

subnacionais, ou seja, representa a divisão de poder entre as diversas esferas de poder, embora 

esse processo se desenvolva num campo disputas entre a União, os governos estaduais e 

municipais, por recursos e poder político (SARAIVA; GONÇALVES, 2008). 

O diálogo como metodologia, com estímulo ao compartilhamento de informação e 

maior conhecimento dos stakeholders, por meio da aprendizagem colaborativa (VOINOV; 

BOUSQUET, 2010), exigiu um novo olhar de governança pública, sobretudo quando da 

ampliação da participação da sociedade civil na realização de políticas públicas, após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Nessa linha, a governança participativa passa a ser adotada no setor público, avançando 

nesse aspecto nos anos de 1990, em diversas esferas e níveis de governo, tendo como uma 

distinção a descentralização das tomadas de decisão de políticas públicas, na perspectiva de 

legitimá-las. Assim, no contexto da participação dos distintos stakeholders, a governança seria 
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um processo representado pelo “conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar com a 

dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica expandir e aperfeiçoar os meios de 

interlocução e de administração do jogo de interesses” (DINIZ, 1999, p. 196). Com o Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado em 1995 (BRASIL, 1995), o vocábulo governança 

começa a ser conhecido na Administração Pública brasileira.  

Para Saraiva e Gonçalves (2008), a descentralização insere o cidadão no processo de 

planejamento, implementação e controle das ações do Estado, o que abala o seu status provedor. 

Mesmo assim, Almeida (2007) e Silva et al. (2017) asseveram que o Estado consegue manter 

as características de provedor, protetor e paternalista, em virtude da alta carga tributária do país, 

entre outros fatores.  

Nesse sentido, é gerada uma espécie de estado de dependência, no qual o brasileiro 

deposita no Estado a obrigação de prover a justiça, a previdência social, à saúde, a educação, o 

saneamento básico, o fornecimento de água, nas estradas e rodovias, o recolhimento de lixo, a 

produção de energia elétrica e os bancos (ALMEIDA, 2007, p. 178), dificultando o discurso e 

a assimilação da descentralização pela própria sociedade civil.  

Arretche (1999) ressalta que a descentralização não é um processo simples, nem admite 

a saída completa da União das ações com a total assunção dos estados e municípios, como entes 

federativos autônomos. Alguns entes não têm condições de institucionalizar os espaços de 

participação, agravando-se pela baixa formação política da sociedade e da pouca participação 

desta nos processos decisórios, ainda que haja previsão constitucional e recursos destinados 

para as respectivas políticas públicas (DIEGUES, 2012; JACOBI, 2008), confirmando a 

complexidade que envolve a descentralização. De Toni (2009, p. 10) acrescenta que há  

 

[...] um conjunto de não incentivos à ação coletiva [...] o domínio de lutas corporativas 

e defensivas, o poder da mídia na manipulação da opinião pública, a crise de 

representatividade de partidos e instituições republicanas, a baixa institucionalização 

de movimentos populares e a crise crescente de atores tradicionais como os sindicatos 

são alguns sintomas desta conjuntura problemática. 

 

Apesar de todas as dificuldades de ampliação dos processos de descentralização, Maia 

(2015, p. 63) faz lembrar que “o princípio da participação social na administração pública está 

presente na CF/88, nos artigos 10; 187; 194, inciso VII; 198, inciso III; 204, inciso II; 206, 

inciso VI; e 216, §1º, assim como em instrumentos de controle tal qual previsto no artigo 5º, 

incisos XXXIII, LXXI e LXXIII, e no artigo 74, §2º”.  

Nesse contexto, a descentralização traz a suposição de que a sociedade local possa 

participar na formatação das políticas públicas e na forma pela qual os serviços públicos são 
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prestados. Para tal, novos arranjos político-institucionais são criados no setor público, para 

facilitar as suas relações com o setor privado, o terceiro setor e a comunidade, configurados nos 

mais diversos mecanismos de participação social. Esses mecanismos contribuem para 

possibilitar a participação da sociedade civil no processo de formulação e implementação de 

políticas públicas e na própria gestão pública, quais sejam as audiências públicas, os conselhos 

setoriais e o orçamento participativo, para citar alguns.   

A audiência pública é amparada no Art. 27, inciso IV da Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público, Lei nº 8.625/1993 (BRASIL, 1993). A audiência pública é bastante utilizada 

nas discussões de políticas públicas para os transportes e funciona como uma reunião 

presencial, de caráter consultivo, não deliberativo e não permanente, sobre os assuntos pontuais 

discutidos, que propicia o debate oral dos participantes em coletividade, embora seja permitida 

a manifestação escrita, vinculada a um processo decisório específico de ações públicas (MAIA, 

2015; MATTOS, 2004; SOARES, 2002; VASCONCELOS, 2000). Dada a publicidade na 

convocação da audiência pública, as populações locais, inclusive especialistas interessadas, têm 

a oportunidade de manifestação direta, podendo sugerir, criticar, concordar e discordar do que 

está sendo proposto pelo ente governamental.  

Fonseca et al. (2013) destacam algumas limitações que possam prejudicar o processo 

das audiências públicas: 

(1) os atos normativos das organizações públicas podem estar ultrapassados, 

insuficientes ou se omitirem quanto à realização de audiências públicas; 

(2) os atos normativos existentes nas organizações sobre a realização de políticas 

públicas podem ter dispositivos que limitem a flexibilidade dos gestores quanto à adaptação 

emergente em determinada situação imprevista;  

(3) o escopo (recorte do objeto) do que será discutido e o que define a audiência pública, 

se for muito enxuto, pode transmitir a percepção de pouca importância à política pública, 

influindo numa eventual redução de quórum e na legitimidade das soluções. Um escopo muito 

robusto ou amplo, por outro lado, pode dificultar a coordenação da audiência pública, cujas 

contribuições dos atores podem ser mais dispersas ou mais abrangentes do que se possa 

realmente implementar; 

(4) há falta de capacidade institucional do órgão responsável para a realização da 

audiência pública como a ausência de infraestrutura adequada, como também a falta de 

servidores para a mediação de conflitos e a promoção de diálogos, no sentido de evitar a 

polarização ou a supremacia dos interesses de uns atores sobre os dos outros.  
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O processo de realização de audiência pública ainda pode ser prejudicado pela escolha 

de metodologia inadequada, falta de clareza na devolutiva à sociedade quanto à justificativa 

convincente de aceitação ou não das proposições; ausência de transparência (publicização dos 

atos convocatórios, do andamento das decisões e soluções encontradas) que pode prejudicar ou 

inviabilizar o progresso de etapas futuras da audiência pública e a sua legitimação (FONSECA 

et al., 2013). A audiência pública é apenas consultiva, diferentemente dos conselhos setoriais 

que têm caráter deliberativo e se submetem à edição de normativo infraconstitucional.  

Os conselhos setoriais no Brasil, também denominados de conselhos gestores ou 

conselhos gestores de políticas públicas, foram criados por meio de lei, cujas “decisões são 

tomadas por deliberação conjunta, tendo o voto valor igual para todos” (LOSSO, 2011, p. 165). 

A função dos conselhos setoriais é a de consolidar direitos sociais com a participação da 

população na formulação, implementação e controle social das políticas públicas, como 

asseguram, em especial, os artigos 198, 204 e 206 da Constituição Federal brasileira (BRASIL, 

1988).  

Esses dispositivos constitucionais foram frutos de reivindicações dos movimentos 

sociais e que estimularam a multiplicação de conselhos em diversas áreas temáticas e níveis de 

governo, embora alguns já existissem antes da atual Constituição. Segundo Carvalho (1998), 

os conselhos são espaços de articulação entre o Estado e a sociedade, que assume o papel 

coletivo de discussão, proposição, decisão, implementação e controle social das políticas 

públicas.  

No tocante ao funcionamento dos conselhos, Oliveira (2005, p. 17) alerta que 

 

é preciso ter cuidado para não burocratizar esses espaços, nem torná-los vulneráveis 

– a autonomia não pode ser enfraquecida. Além disso, a obrigatoriedade da criação de 

conselhos para que o município ou estado receba determinados recursos não pode ser 

sinônimo de conselhos proforma. Criar um conselho é muito mais que formalizá-lo 

legalmente. O seu funcionamento depende da participação social dos setores sociais 

pertinentes. 

   

Entretanto, em 2019, o governo Bolsonaro publicou Decreto n.º 9.759/2019, que 

extingue órgãos colegiados da administração pública federal, autárquica e fundacional, e 

estabelece limites de atuação dos existentes e a criação de outros (BRASIL, 2019).  O Decreto 

n.º 9.759/2019 segue uma perspectiva top-down de governança, sugerindo que as decisões de 

políticas públicas sejam mais centralizadas, podendo a governança desembocar em processos 

não democráticos das relações entre o Estado e os diversos stakeholders.  
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No campo da infraestrutura de transporte, o Decreto n.º 9.579/2019 extinguiu o 

Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (CONIT), que teria a função de 

estabelecer diretrizes para a política setorial e que tinha a participação de 6 conselheiros, 

representantes da sociedade civil (BRASIL, 2008). Com a extinção do CONIT, a governança 

das políticas públicas de infraestrutura de transporte tende a seguir o modelo top down de 

decisão.   

Outro mecanismo que contribui para a descentralização das ações públicas é o 

orçamento participativo. Segundo Ckagnazaroff (2009), no Brasil do final da década de 1980, 

foram elaborados e implementados os primeiros orçamentos participativos no espectro da 

descentralização das políticas públicas, em nível municipal, com a participação da sociedade 

civil, permitindo a seu protagonismo no estabelecimento de prioridades e na destinação dos 

recursos públicos. Para Avritzer (2009, p. 576), o orçamento participativo é “[...] uma política 

participativa em nível local que responde a demandas dos setores desfavorecidos por uma 

distribuição mais justa dos bens públicos nas cidades brasileiras”. O orçamento participativo 

permite que os cidadãos tomem conhecimento das finanças dos governos locais, numa arena de 

discussão e definição da aplicação dos recursos.  

De acordo com Avritzer (2002), em 1986, os conselheiros populares de Porto Alegre 

(Rio Grande do Sul) propuseram o orçamento participativo, mas só em 1989 foi criada uma 

instância participativa para as decisões orçamentárias. Nesse período, “[...] o país vivia um 

processo de crescentes índices inflacionários e de um completo descontrole fiscal e financeiro 

comprometendo o orçamento público com uma dívida externa crescente e com políticas sociais 

centralizadas e ineficientes [...]” (PASE, 2012, p. 108). 

Nesse sentido, para Di Giovanni (2005), um dos desafios para implementação de 

política pública é o seu financiamento via orçamento público e a regularidade do fluxo de seus 

recursos financeiros. Outra questão que pode dificultar o processo orçamentário participativo é 

o clientelismo ou manipulações, frustrando o seu desempenho e resultados (KLIKSBERG, 

2007). O estudo de Novaes e Santos (2014), realizado em 2011, sobre o orçamento participativo 

do município de Vitória da Conquista, na Bahia, constatou algumas inconsistências no processo 

participativo para o atendimento das políticas públicas: (i) falta de clareza das prioridades, dos 

custos envolvidos para atendê-las e do tempo necessário para a execução; (ii) falta de 

capacidade de fiscalizar a implementação das suas deliberações; (iii) pouca aprendizagem 

institucional ao longo do processo; e (iv) falta de prioridade para algumas demandas aprovadas.  

Esses problemas na elaboração do orçamento participativo de Vitória da Conquista 

(BA), elencados pelos autores, podem ser explicados em decorrência da fragilidade de 
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governança, sobretudo quanto às limitações dos arranjos institucionais experimentados, não só 

pelo referido município, como também nas outras cidades mencionadas, ainda que tenha o 

orçamento participativo surgido da decisão do chefe do Executivo das cidades que o 

implementaram (NOVAES; SANTOS, 2014, p. 808). Gomide e Pires (2014, p. 20) definiram 

arranjos institucionais “como o conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a 

forma particular como se coordenam atores e interesses na implementação de uma política 

pública específica”.  

Nesse contexto, Novaes e Santos (2014) afirmam que a prefeitura de Vitória da 

Conquista (1997–2000) criou o orçamento participativo no primeiro ano de gestão, com a 

realização de plenárias populares, que elegeram os delegados para o I Congresso do Orçamento 

Participativo. Embora o propósito do orçamento público seja a decisão sobre as prioridades de 

investimento nas políticas públicas (AVRITZER, 2003), o processo do orçamento participativo 

esbarrou na conjuntura de crise política, administrativa e orçamentária da prefeitura.  

Nesse sentido, a inovação de arranjo institucional, através de discussões em congresso 

municipal orçamentário, funcionando como canal de conexão entre a estrutura político-

administrativo do Estado e a sociedade (EVANS, 2011; PAINTER; PIERRE, 2005), contribuiu 

para que a prefeitura apresentasse a situação de crise e buscasse apoio dos stakeholders 

populares para as medidas saneadoras, que legitimassem as suas decisões em relação à política 

tributária, ao sistema de arrecadação, cobrança de débitos e priorização, entre outras (EVANS, 

2011; NOVAES; SANTOS, 2014; PAINTER; PIERRE, 2005). Por arranjo institucional, 

entende-se como o conjunto de regras e organismos que exerce: 

 

[...] intervenções em determinada realidade social que requer o suporte de 

instrumentos orientados para fins, indispensáveis ao controle das ações, seja no que 

se refere ao aparato legal (constituição, leis, decretos, portarias, regulamentos, 

ajustamentos formais de conduta, etc.), assim como o apoio dos organismos públicos, 

parcerias privadas e mediadores em geral, com seus scripts e desempenho assegurados 

na implementação das ações. Esse conjunto de regras e organismos é o que se 

denomina de “arranjo institucional”. (BASTOS; GOMES DA SILVA, 2008, p. 9). 

 

O estudo de Novaes e Santos (2014) destaca que o arranjo institucional adotado no 

município de Recife (PE), na gestão 1997–2000, não contribuiu para o sucesso da elaboração 

do orçamento participativo, em razão de ter transferido às próprias comunidades ou associações 

o poder deliberativo do orçamento participativo, mas com baixa execução orçamentária das 

obras aprovadas (NOVAES; SANTOS, 2014). Outro exemplo de insucesso do orçamento 

participativo que o estudo traz, vinculado ao arranjo institucional frágil, foi experimentado por 

Salvador (BA), na gestão de 1993–1996.  
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Tal insucesso foi devido à falta de articulação política para estimular a descentralização 

das decisões, aliada ao grande endividamento da prefeitura (NOVAES; SANTOS, 2014). 

Apesar dos exemplos de orçamentos participativos malsucedidos, os arranjos institucionais de 

escolha coletiva podem promover a inserção dos stakeholders não governamentais nos debates 

sobre as decisões tomadas pela autoridade política, diferentemente das discussões no espaço 

exclusivamente estatal (AVRITZER, 1999; GOHN, 2001).  

Pelas dificuldades apresentadas para a elaboração e implementação de políticas públicas 

num contexto descentralizado, independentemente do mecanismo escolhido, é válido afirmar 

que a governança pública envolve a “perspectiva estratégica para lidar com os desafios de 

coordenação e implementação de programas governamentais em ambientes internos e externos 

cada vez mais complexos, dinâmicos e incertos” (CAVALCANTE; PIRES, 2018, p. 3).  

No Brasil, um dos instrumentos normativos criados foi a política de governança da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, instituída pelo Decreto n.º 9.203, 

de 22 de novembro de 2017, como um “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 

controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução 

de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2017). O 

artigo 5º do Decreto n.º 9.203/2017 descreve sobre esses mecanismos que podem ser usados 

para o exercício da governança pública: 

 

Art. 5º (...)  

I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou 

comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar a 

existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: 

a) integridade; 

b) competência; 

c) responsabilidade; e 

d) motivação; 

II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, 

além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes 

interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização 

alcancem o resultado pretendido; e 

III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos 

com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, 

ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação 

da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. 

  

Essa política de governança foi uma resposta aos resultados apresentados pela Operação 

Lava Jato, deflagrada em 2014, para apurar os esquemas de lavagem de dinheiro, propinas e 

outros atos ilícitos envolvendo altos executivos de empresas privadas como a OAS, Camargo 

Corrêa, JBS e Odebrecht e outros tantos executivos do setor público como os da Petrobras, além 

de políticos e outros agentes públicos. Tratando do mesmo tema do Decreto n.º 9.023/2017, o 
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Projeto de Lei n.º 9.163, de 2017, em tramitação na Câmara dos Deputados (BRASIL, 2018a), 

viria com a admissão mais participativa dos stakeholders na governança das políticas públicas, 

não prevista naquele decreto. 

O termo governança significa direção, que seria sinônimo de pilotar ou conduzir, 

originário do vocábulo kubernân da língua grega (KJÆR, 2004). Para Rhodes (1996, p. 652), 

“governança significa uma mudança no sentido da atividade governamental, referindo-se a 

novos processos de governo, ou a renovadas condições para o exercício do poder e para a 

organização estatal, ou a novos métodos por meio dos quais a sociedade é governada”. 

Nesse sentido da promoção de mudança no serviço público, Timmers (2000) e Kissler 

e Heidemann (2006) destacam que a governança pública representa um novo caminho das 

reformas administrativas e de Estado, voltadas à elaboração e implementação de políticas 

públicas sustentáveis com a participação compartilhada entre o Estado, a sociedade civil, o 

terceiro setor e a iniciativa privada, sugerindo uma maior transparência e controle.  

Para Gomide e Pereira (2018, p. 14), o termo governança no setor público refere-se a 

uma perspectiva analítica de como fazer políticas públicas, com amparo na definição de 

governança como interconexões formais e informais de entes estatais e não estatais (LE 

GALÈS, 2011; MARQUES, 2016; STOKER, 1998), em que é considerado o ambiente 

institucional, o espaço e o tempo de vigência das políticas públicas, portanto, o “contexto no 

qual o processo de política pública ocorre” (CKAGNAZAROFF, 2017, p. 347), não se tratando 

num modelo ou conceito normativo. 

No contexto das políticas públicas de transporte, a participação das partes interessadas 

é muito instável, devido ao fato de a comunidade ser muito fragmentada, o que dificulta a 

conciliação de interesses (KINGDON, 2003). Os estudos de Kingdon (2003) no setor de 

transporte mostram que a diversidade das tecnologias que envolvem os modais aéreo, 

ferroviário, rodoviário, aquaviário (marítimo, de cabotagem, fluvial e lacustre), dutoviário e 

urbano faz com que o setor seja muito segmentado e desagregado sob a jurisdição de distintos 

órgãos públicos (agências e empresas públicas), cujos interesses também são segmentados, 

dificultando a inserção dos problemas públicos na agenda.  

Campos Neto (2016) acrescenta que o setor de transporte no Brasil tem outro agravante 

que é a capacidade insatisfatória de planejamento, pois “as dificuldades que postergam os 

investimentos em infraestrutura não são oriundas da escassez de recursos financeiros públicos” 

(CAMPOS NETO, 2014, p. 28). Em pesquisa na literatura e entrevistas aplicadas a gestores 

públicos, Gomide (2015, p. 67) destaca que os baixos níveis de investimentos em infraestrutura 

se devem a “amarras institucionais” como: 
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1) deficiências de planejamento e gestão, evidenciados pela má qualidade dos 

projetos, falta de capacidade técnica das burocracias envolvidas, as dificuldades de 

coordenação de atores e atividades e a precariedade na supervisão das obras. 

2) a demora na obtenção das licenças ambientais. 

3) os conflitos fundiários decorrentes das desapropriações. 

4) a multiplicidade de controles (internos e externos, procedimentais e judiciais) a que 

está submetida a administração pública. 

5) as amarras da legislação de licitações e contratos administrativos. 

6) a falta de articulação entre entes federativos e de capacidade técnica de estados e 

municípios para executar os empreendimentos. 

7) o fato de os grupos sociais afetados negativamente pelas obras, bem como a 

sociedade civil como um todo, serem consultados apenas depois de decididas as obras, 

resultando em judicialização e paralisações. 

8) os limites da engenharia consultiva e das empresas de construção de pequeno e 

médio porte para atender as demandas exigidas pelas obras. 

9) problemas de falta de governança participativa, conflito e planejamento ruins. 

 

Segundo Gomide e Pereira (2018, p. 84), os “empreendimentos de infraestrutura são 

eivados por incertezas e riscos, devido aos longos prazos de implementação, às interfaces 

complexas que envolvem e à presença de ativos específicos, que levam a comportamentos 

oportunistas”. Nesse sentido, é pertinente afirmar que a transparência dos atos públicos, a 

capacitação de gestores, a construção de arranjos flexíveis de governança e a participação das 

partes interessadas da sociedade civil, além dos representantes governamentais, na elaboração, 

implementação e controle dos projetos públicos, são condicionantes que podem favorecer as 

tomadas de decisão de políticas públicas em infraestrutura de transporte. 
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS 

A garantia de um bom fornecimento de infraestruturas econômicas é essencial para o 

desenvolvimento econômico e para o bem-estar social das regiões afetadas. Tratados prévios 

entre governo e principais partes interessadas, especialmente com contratados locais, são 

cruciais para garantir a disponibilidade de recursos para a construção, operação e manutenção 

dessas infraestruturas. Muitos países, incluindo o Brasil, vêm traçando objetivos que buscam a 

estruturação de uma rede de transportes eficiente, integrado, confiável, com segurança, 

transparência, racional e sustentável, levando em conta as demandas públicas, privadas e das 

organizações sociais, para alcançar maior legitimidade de suas ações, sobretudo em respeito às 

peculiaridades regionais (MARCELO; HOUSE; RAINA, 2018; MPTA, 2018). Para discutir as 

políticas públicas em infraestrutura de transporte, inclusive como se dá a participação dos 

stakeholders, na subseção 5.1, serão abordadas as principais políticas públicas voltadas à 

infraestrutura de transportes, além das influências que a administração pública brasileira vem 

experimentando a partir da New Public Management (NPM), assim como as atividades 

regulatórias do setor. A subseção 5.2 tratará das políticas públicas voltadas à infraestrutura de 

transporte de Roraima, com enfoque na integração regional e destaque para o PAC 2015/2018 

no que se refere às obras de pavimentação na BR-432/RR. 

 

5.1 Políticas públicas em infraestrutura de transportes  

As políticas públicas para o setor de transportes referem-se às ações relacionadas à 

identificação dos gargalos e potencialidades dos modais (rodoviário, ferroviário, aeroviário, 

dutoviário e aquaviário (marítimo, de cabotagem, fluvial e lacustre), de regulação e articulação 

de alternativas de investimentos em capacidades (humanas, tecnológicas, informacionais, 

institucionais e infraestruturais), que possam trazer maior efetividade dos serviços e promover 

a redução dos custos totais de produção, com a expansão do desenvolvimento regional e 

intercâmbios com mercados internacionais (BERTAGLIA, 2009; CAIXETA-FILHO; 

MARTINS, 2011; FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1997; IPEA, 2016; MPTA, 2017, 

2018; TCU, 2007), além de estimular a eficiência e a competitividade do setor. 

A busca pela eficiência e competitividade também vem sendo seguida pela 

Administração Pública no bojo do New Public Management (NPM) a partir da década de 1980 

nos Estados nacionais do Ocidente, com destaque para o Reino Unido, Nova Zelândia, EUA; 
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e, no Brasil, a partir dos anos 1990 sob o patrocínio do capitalismo neoliberal, em resposta à 

crise econômica dos anos 1970 (CHRISTENSEN; LÆGREID, 2007; GARCIA et al., 2009; 

POLLITT; BOUCKAERT, 2000). A NPM propõe um novo modelo de gestão dos serviços 

públicos pela lógica concorrencial por meio da composição de parcerias público-privadas, da 

propositura da inovação como vetor de mudanças, com inauguração de ferramentas, ideias e 

valores de mercado nos diversos níveis do setor público (MENDES; TEIXEIRA, 2000), 

tendendo à maior racionalização do planejamento de políticas públicas de infraestrutura de 

transportes brasileiras e à regulação do setor impulsionadas pela crise do Estado e recursos cada 

vez mais escassos. 

Ribeiro, Pereira e Benedicto (2013, p. 6) destacam que o gerencialismo trata os serviços 

públicos como negócio, sob a lógica empresarial capitalista, cujas características são, conforme 

descrevem Pollitt et al. (2007) e Faria (2009):  

 

(1) o foco da gestão é voltado para os interesses dos cidadãos; 

(2) a performance dos serviços públicos recebe maior controle através de avaliações 

quantitativas; 

(3) as estruturas organizacionais são mais horizontalizadas e descentralizadas, com a 

fragmentação (subdivisões) das grandes unidades burocráticas; 

(4) há aproximação com a sociedade civil e ampliação da parceria com a iniciativa 

privada; 

(5) nota-se estabelecimento de contratos internos de metas e com os fornecedores 

externos; 

(6) há capacitação dos servidores públicos voltada para a atenção à sociedade 

(demandante de serviços públicos), com avaliação de desempenho. 

 

A NPM defendeu a reforma da administração pública como condição necessária para a 

retomada do desenvolvimento econômico dos países (PAWSON; JACOBS, 2010). Segundo os 

autores, na concepção da NPM, a reforma da máquina estatal não seria o bastante, sendo 

necessária a desregulamentação do mercado, com vistas a atender tanto demandas sociais como 

de economia e de infraestrutura, cada vez mais crescentes e de grande quantidade de incertezas. 

Os projetos de infraestrutura, por exemplo, são muito complexos nos aspectos técnico, social e 

gerencial, que exigem soluções diferenciadas, ágeis, proativas e inovadoras, devido às 

restrições potencializadas, para o atendimento a diversos stakeholders (BRUIJN; LEIJTEN, 

2008; CHIH; ZWIKAEL, 2015; LI; GUO, 2011).  
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Por essa abordagem, Brasil e Estados Unidos assinaram, em junho de 2019, um 

Memorando de Cooperação com o propósito de fortalecer a colaboração em estratégias de 

investimento, inovação e melhores práticas entre os dois países concernente a temas como 

veículos autônomos, sistemas de transporte inteligentes, sistemas de aeronaves não tripuladas 

e o uso de parcerias público-privadas para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura de 

transporte (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2019). 

A dependência da sociedade moderna por infraestrutura física é extensiva, já que dá 

suporte a inúmeras atividades humanas. Cada vez mais aspectos relacionados ao 

desenvolvimento da infraestrutura, em particular a infraestrutura de transportes, tornam-se 

objetos de pesquisas científicas e discussões também fora do meio acadêmico, sobretudo pela 

relação entre a performance dos transportes e o desenvolvimento econômico. Para 

Skorobogatova e Kuzmina-Merlino (2016, p. 321), a infraestrutura de transporte é parte da 

infraestrutura logística, esta última correspondendo:  

  

i. à infraestrutura de armazenamento, incluindo: edifícios e instalações, pátios de 

armazenamento, equipamentos de armazém; 

ii. à chamada infraestrutura de manuseio, incluindo: transporte interno, equipamento 

auxiliar para manuseio de mercadorias; 

iii. à infraestrutura de transporte;  

iv. à infraestrutura de embalagem de transporte: marcada com um código, não 

marcada com um código; 

v. à infraestrutura de TI, incluindo: hardware, software, meios técnicos e 

equipamentos para telecomunicações.   

 

A infraestrutura de transporte corresponde aos modais de transporte aéreo, transporte 

ferroviário, rodoviário, fluvial e lacustre, oleodutos, etc., que são ativos de interesse público de 

capital utilizados para as operações de transporte e que “facilita o desenvolvimento de conexões 

entre regiões dentro de um país e entre países e, consequentemente, apoia a formação de 

relações econômicas, sociais e culturais mútuas” (SKOROBOGATOVA; KUZMINA-

MERLINO, 2016, p. 321).  

Nessa perspectiva, destacam-se inúmeras temáticas pesquisadas acerca da importância 

dos transportes para o desenvolvimento socioeconômico regional (COOK, 1990; DENO, 1988; 

KRUGMAN, 1991; MUNNELL; PRUD’HOMME, 1993; QUEIROZ; GAUTAM, 1992), dos 

investimentos na infraestrutura de transportes com capital público (FINN, 1993; PEREIRA; 

ANDRAZ, 2007; PEREIRA; ROCA-SAGALES, 2003). Algumas pesquisas mais recentes 

enfocam o desempenho da infraestrutura de transporte (SANTIAGO; SILVA; SOARES, 2017; 

SKOROBOGATOVA; KUZMINA-MERLINO, 2016) e a priorização de projetos de 
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infraestrutura em transportes (MARCELO; HOUSE; RAINA, 2018; RAISER et al., 2017; 

WEGRICH; HAMMERSCHMID, 2017).  

Outros trabalhos enveredaram para a discussão acerca da participação dos stakeholders 

nas decisões públicas de infraestrutura. A CEPAL (2017) ressalta que, devido à falha de 

coordenação entre as partes interessadas e os níveis governamentais, alguns projetos de 

infraestrutura não se justificam econômico e socialmente; ademais: 

 

um dos problemas mais significativos nessa área é garantir que as políticas de 

infraestrutura ofereçam soluções para os desafios que surgem em todo o ciclo de vida 

da infraestrutura, bem como manter ativamente todas as partes interessadas 

envolvidas, não apenas no próprio setor de infraestrutura, mas também em políticas 

públicas a ele relacionadas (CEPAL, 2017, p. 9).  

 

No Brasil da década de 1990, em consequência do Plano Real, houve um aumento no 

padrão de crescimento da economia e do poder de compra dos consumidores brasileiros 

(BALTAR, 2015), além de certa estabilidade da moeda e inflação baixa. Esse cenário exigiu 

que o setor privado de transportes de cargas fizesse maiores investimentos na qualificação de 

mão de obra e no desenvolvimento de novas tecnologias para garantir a capacidade de 

processamento e armazenamento de bens, com o intuito de melhor atender as demandas de 

consumo com eficiência e custos logísticos totais mais reduzidos.  

Nessa atmosfera, as demandas por infraestruturas econômicas (transportes, energia, 

comunicação, etc.) mais robustas, perenes e mais articuladas estão em amplo crescimento. Para 

o IPEA (2018, p. 139), numa abordagem intersetorial: 

 

o crescimento econômico é, provavelmente, a variável mais relevante para a demanda 

de serviços de infraestrutura. Assim, projeções populacionais e de PIB, entre outras, 

tornam--se indispensáveis aos planejamentos setoriais de infraestrutura. A ausência 

de projeções críveis e embasadas tecnicamente – ainda que contenham incertezas e 

cenários – pode levar a erros. De um lado, podem produzir planos que não satisfazem 

as necessidades de infraestruturas da sociedade, limitando o próprio crescimento 

econômico, e, de outro lado, podem resultar em projetos que ficarão ociosos. 

 

Com referência ao transporte, independentemente do nível de oferta de infraestrutura 

que um país tenha, a necessidade de investimentos em infraestrutura de transporte é contínua 

(CNT, 2017, p. 49). Exemplificando, o setor rodoviário registrou aumento, embora modesto, 

do fluxo de veículos pesados em 2018, de 1,3% e de 2,7% no acumulado de janeiro a março de 

2019, se comparado com o mesmo período de 2018, de acordo com o índice da Associação 

Brasileira de Concessionários de Rodovias, a ABCR (CNT, 2019, p. 3).  
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Pereira Jr. et al. (2016, p. 17) destacam que o cenário evolutivo da demanda de 

transporte de cargas no Brasil, entre 2020 a 2030, é estimado de 2.022 (109 t.km) em 2020, de 

2.580 (109 t.km) em 2025 e de 3.028 (109 t.km) em 2030, ainda que com crescimento maior do 

que o PIB brasileiro no mesmo período. Se essa projeção do volume transportado para 2030 se 

concretizar, ainda assim, será um pouco menor do que o volume transportado na Europa em 

2015 (PEREIRA et al., 2016).  

Depreende-se que, se a demanda aumentar, é necessário responder a ela através de 

investimentos qualitativos (integrar os modais, por exemplo) e/ou quantitativos (aumentar as 

vias, por exemplo) na infraestrutura, ainda não considerando as repercussões advindas com a 

crise do Covid-19 na economia e, por conseguinte, com a eventual queda do Produto Interno 

Bruto (PIB).  

Embora o governo brasileiro venha fazendo investimentos econômicos, com foco em 

obras, há o interesse de ampliar esses investimentos pós-pandemia. Para tal, está em curso a 

discussão do Plano Pró-Brasil, que permitiria a execução de despesas por meio de créditos 

extraordinários, que só podem ser criados em situações específicas, como a pandemia, ficando 

os investimentos em infraestrutura fora do alcance do teto de gastos (AMAZÔNIA SEM 

FRONTEIRAS, 2020; EXAME, 2020).  

Ademais, falta pensar estrategicamente a integração entre as áreas da infraestrutura 

econômica, principalmente com setor energético de Roraima, ora dependente de termelétricas. 

Com a derrocada econômica da Venezuela no governo Maduro, principalmente a partir de 2018, 

a exportação de energia da hidrelétrica de Macagua/Guri, em especial para a capital Boa Vista, 

vem sofrendo apagões constantes (G1, 2019), o que também traz reflexos negativos para a 

economia e, consequentemente, para o setor de transportes da região.  

De toda forma, para a CNT (2019, p. 3), 

 

o segmento de cargas [...] tem um comportamento aderente ao desempenho da 

economia brasileira, pois atua em todos os seus componentes de demanda, 

distribuindo bens finais ao consumo das famílias, transportando bens de produção 

para efetivar investimentos, escoando exportações e distribuindo importações.  

 

De acordo com Barboza (2014), não há crescimento econômico sustentável sem a 

existência de infraestrutura eficiente e eficaz, que atenda aos objetivos diversos de uma nação, 

viabilizando a produção e integrando a população à economia nacional, por meio de modais de 

transportes e sistemas de comunicações eficientes que interliguem, de fato, as regiões do país e 

minimizem o desperdício de recursos ao otimizar a sua utilização.  
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Uma infraestrutura mais ampla e eficiente é de extrema importância para a eficácia da 

economia, em que o transporte com alta qualidade de estradas, ferrovias, portos e transporte 

aéreo possa propiciar segurança e maiores oportunidades empresariais na obtenção de bens e 

serviços, além de possibilitar a criação de postos de trabalho e a movimentação desses 

trabalhadores (WORLD ECONOMIC FORUM, 2017, p. 317).  

Para satisfazer essa necessidade de crescimento integrado, paulatinamente o Estado vem 

se retirando das atividades de execução de obras com a própria força de trabalho, passando a 

exercer mais funções regulatórias e de controle na economia com a presença maior do setor 

privado em setores de infraestrutura. Acerca da intervenção no mercado, a literatura apresenta 

os dois principais grupos de pensamento que discutem a necessidade de regulação: (i) os que 

alegam ser a regulação um entrave à eficiência do mercado; e (ii) os defensores da ação 

normativa do Estado, argumentando que boas regulações tornam o mercado mais eficiente, com 

resultados melhores e mais justos (STIGLITZ, 2010).  

Este estudo se enquadra no segundo grupo e defende a busca de arranjos e mecanismos 

institucionalizados de maior participação de stakeholders (reguladores, defensores da 

concorrência, legisladores, cidadãos afetados e os gestores públicos) nas decisões de políticas 

públicas de infraestrutura, inclusive na discussão da regulação das atividades empreendedoras.  

Do ponto de vista estratégico, com maior acesso às informações, “o regulador pode 

impor socialmente preço ótimo e qualidade de serviço” (RODRIGUES et al., 2012, p. 6). 

Quanto ao advento da regulação,  

 

foi a promulgação da lei 8.884 de 1994, que estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência (SBDC) e reformou a autoridade concorrencial brasileira – o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) – de acordo com parâmetros 

internacionais. Implementou-se, assim, o que passou a ser considerado um “moderno” 

sistema de regulação da concorrência (MIOLA, 2016, p. 646). 

 

De acordo com Breyer (1982, p. 33), os maiores esforços da regulação são voltados a:  

 

(1) fortalecer o controle do poder do monopólio;  

(2) fortalecer o controle dos lucros abusivos;  

(3) garantir compensação para as externalidades;  

(4) diminuir as informações inadequadas;  

(5) atenuar a competição excessiva;  

(6) superar a desigualdade no poder de barganha;  

(7) garantir a racionalização, que inclui planejamento da indústria; 
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(8)        atenuar a moral hazard; 

(9) superar o paternalismo;   

(10) atenuar a escassez. 

 

Assim como o mercado, "a formulação de uma clara política regulatória no nível central 

parece relevante para o alcance da sua harmonização em outros níveis do governo” (PECI, p. 

70). É comum na máquina pública e na relação entre o público e privado a tentativa de superar 

os problemas elencados por Breyer (1982). Cada um dos esforços da regulação destacados por 

este autor (1982) será discutido na sequência, tendo em vista que a infraestrutura é “uma classe 

de ativos físicos, com natureza associada a bens públicos e/ou a monopólio natural, que 

demandam investimentos de grande porte, apresentam mapa de riscos complexos e longo prazo 

de maturação” (SILVA, 2019, p. 9).  

O agente econômico racional (monopolista) tende a elevar os preços e produzir em 

níveis subótimos, gerando uma situação na qual o monopólio seja regulado pelo Estado 

(SAMPAIO, 2012, p. 12). Isto posto, a regulação do controle do poder do monopólio 

(BREYER, 1982) tem a intenção principal de propiciar, quando possível, maior concorrência 

privada, quebrando o monopólio na oferta de serviços, além de contribuir para a redução 

tarifária (preço), o controle de lucros abusivos (BREYER, 1982) e a definição da quantidade 

de empresas admitidas no mercado. Ademais, na livre concorrência, supõe-se que o direito de 

escolha dos indivíduos seja privilegiado. 

A instituição de mecanismos regulatórios também é imprescindível para a destinação 

dos investimentos públicos em projetos considerados prioritários de infraestrutura, sobretudo 

no sentido da compensação para as externalidades (BREYER, 1982) negativas. Afinal, por 

exemplo, uma rodovia não é destinada apenas ao transporte de commodities, já que é utilizada 

para outras cargas, passageiros, automóveis de passeio, etc. (FIANI, 2018, p. 117), podendo 

afetar incontáveis stakeholders por impactos indesejados dos projetos (externalidades 

negativas) e que demandem eventuais ações mitigatórias ou compensatórias por parte do ente 

público. Para Flyvbjerg (2014), as externalidades negativas como falhas de execução de 

projetos de grande vulto, por exemplo, poderiam ser minoradas se as partes interessadas 

(stakeholders) participassem nos processos decisórios e se esses fossem mais transparentes.  

A regulação estatal se propõe geralmente a mitigar falhas de mercado como visto até 

aqui. Outra questão a ser considerada na regulação, além dos monopólios, lucros abusivos e 

externalidades, refere-se às informações inadequadas (BREYER, 1982). A informação 

inadequada gera custos sociais ou privados, poderes de barganha entre as relações e diferenças 
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de representatividade no campo decisório. Por exemplo, devido às assimetrias informacionais 

nas decisões públicas de projetos de infraestrutura, torna-se maior a necessidade de 

monitoramento, além da criação de leis para o disciplinamento dos envolvidos. Na concepção 

de Hill e Jones (1992), é fundamental criar e monitorar dispositivos capazes de reduzir as 

assimetrias informacionais entre os stakeholders por meio dos processos de comunicações 

públicas, como também pelo reforço de mecanismos legais de inclusão e exclusão de 

stakeholders.   

A competição excessiva também é uma preocupação da regulação (BREYER, 1982). 

Por um lado, Armstrong, Cowan e Vickers (1999) argumentam que o ambiente competitivo traz 

menores riscos para as empresas do que as incertezas regulatórias e os parâmetros de revisões 

tarifárias. O aumento da concorrência entre as empresas contribui para que as empresas se 

especializem (PRESTON, 2001), com aumento da produção em escala (MARSHALL, 1982) e 

tendência à redução dos preços dos seus produtos para se manterem competitivas, o que 

promove efeitos aglomerativos (BANISTER; BERECHMAN, 2001).  

Por outro lado, as empresas mais eficientes ou economicamente mais poderosas em um 

determinado mercado tendem a ganhar mais fatias de mercado, em detrimento das empresas 

mais fracas. De acordo com Campos (2008), a regulação procura garantir o equilíbrio interno 

do sistema regulado, coibindo práticas distorcidas dos agentes econômicos no mercado. 

Segundo Polanyi (1980), a sociedade cria mecanismos de “contramovimentos 

protetores”, para evitar que o mercado se torne padrão institucional e gere desequilíbrios 

sociais. Por essa visão, a regulação torna-se um conjunto de “contramovimentos protetores” 

que se opõe ao sistema de mercado "autorregulável”, que combate a desigualdade no poder de 

barganha (BREYER, 1982). Para Polanyi (1980), na sociedade capitalista, a noção de lucro e 

de barganha individual, em que o interesse econômico tem um peso muito grande, forja o 

“império” da barganha. O interesse coletivo, nessa ambiência de autointeresse, precisa ser 

assegurado por regulamentos que definam o padrão de mercado (POLANYI, 1980).  

Giambiagi e Além (2008) destacam que um sistema de regulação precisa dar 

independência à agência reguladora, pois as decisões sobre infraestrutura se deparam com a 

distribuição e redistribuição de recursos (WEGRICH; HAMMERSCHMID, 2017). A regulação 

tem outro objetivo que é o de escolher mecanismos que não sejam impeditivos para a eficiência 

produtiva e alocativa da indústria. Como o processo decisório sobre projetos de infraestrutura 

tem repercussões econômicas, sociais e políticas nos investimentos e em inúmeros stakeholders 

governamentais e não governamentais, é necessário pensar na racionalização da tomada de 

decisão.  
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Dessa forma, o propósito da regulação é o de que haja o atendimento dos direitos e 

interesses do usuário (prevalentes aos interesses conflitantes individuais) e a eficiência da 

indústria (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008). O Estado desenvolvimentista, por sua vez, precisa de 

uma organização burocrática voltada ao desenvolvimento econômico, admitida a proteção 

contra os grupos de interesse mais poderosos, para assim definir e alcançar prioridades 

industriais estratégicos de longo prazo (JOHNSON, 1982). Por esse entendimento, também se 

justifica que a regulação se preocupe com a racionalização, que inclui o planejamento da 

indústria (BREYER, 1982), pois, sem a racionalização, uma indústria continuaria fragmentada 

demais para operar com mais eficiência.    

A regulação ainda se preocupa com outro problema que é a moral hazard (BREYER, 

1982). O problema da moral hazard (risco moral) é ex-post (posterior à assinatura do contrato), 

capaz de gerar oportunismo no âmbito da execução contratual (DIAS, 2016). No caso de 

projetos de infraestrutura pública, ocorre a moral hazard quando o contratado (empreiteiro) 

passa a agir de modo não apropriado, desonesto ou não aprovado pelo contratante (poder 

público), por exemplo, empregando material de baixa da qualidade para maximizar lucros. A 

moral hazard pode ocorrer devido a uma imprevisibilidade contratual, assimetria informacional 

ou dificuldade de monitoramento do ente público (EISENHARDT, 1989; REZENDE, 2007). 

Desse modo, a regulação atua para evitar ou coibir as decisões imperfeitas individuais (risco 

moral) que possam gerar ônus para a coletividade.     

Breyer (1982) também assinala que o paternalismo merece destaque no sistema 

regulatório. Leitão et al. (2017, p. 308) assinalam que: 

 

na relação entre o Estado e os cidadãos, o paternalismo implica intervencionismo 

excessivo, modo de exercício da autoridade, que trata de variados aspectos individuais 

e coletivos, sempre com o propósito de proteger a qualquer custo e de institucionalizar 

o controle governamental por dependência social. 

 

Algumas discussões se referem às suposições de que os indivíduos têm dificuldade de 

fazer escolhas ótimas e que o mercado não é capaz de autorregulação; assim, justificando-se a 

natureza intervencionista da regulação (AVGOULEAS, 2005). Nesse sentido, Thaler e Sunstein 

(2009) cunharam o termo “paternalismo libertário”, cuja ideia é a de que o governo crie 

possibilidades de instigar as pessoas a tomarem decisões mais acertadas, sem lhes tirar o direito 

livre de escolha.  

Breyer (1982) ressalta que a escassez de recursos, diante o crescimento de demanda de 

serviços públicos ou falta de oferta de suprimentos, é uma preocupação do sistema regulatório. 
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Nesse sentido, “os Governos podem regular preços e estoques para impedir ou controlar a 

escassez de determinados produtos” (GANDRA, 2018, p. 6), ou ainda implementar política de 

racionamento. As decisões de políticas públicas devem levar em conta a escassez de produtos, 

pois, quanto maior ou menor a escassez, haverá algum impacto na regulação, podendo o 

interesse público se sobrepor à eficiência.  

Diante dos esforços atribuídos à regulação, Cifuentes (2016, p. 2) observa que:  

 

a existência de legislação, regulamentos e agências ou departamentos governamentais 

com foco nessas questões permitirá que os governos façam as trocas apropriadas (por 

exemplo, através do nível de financiamento para programas sociais e da força de 

outros controles regulatórios sobre negócios) e provavelmente verá a regulamentação 

econômica eficiente da infraestrutura e esses outros objetivos entregues de maneira 

mais eficiente e especializada. 

  

No Brasil, a reforma regulatória dos setores da infraestrutura tem como marco o ano de 

1975, com o propósito de estimular a ampliação e melhoria dos serviços do setor privado por 

meio de concessões e permissões, previstas inicialmente no Art. 175 da Constituição Federal 

do Brasil (CARVALHO, 2O13; GOMIDE, 2012). Carvalho (2013) cita as principais normas 

editadas no Brasil, ressalvando que a maioria se destina à regulamentação das atividades e 

investimentos privados, restando ao PPA e à Lei Complementar n. o 101/2000 o disciplinamento 

acerca dos investimentos públicos, surgindo: 

 

[...] as Emendas Constitucionais nº 5 e nº 8, de 1995, nº 33, de 2001, Leis 8.630/1993 

(portos) – revogada recentemente pela Lei nº 12.815/2013 – 8.6666/1993 (licitações), 

8987/95 e 9.074/1995 (concessões e permissões de serviços públicos), 9.427/1996 e 

12.783/2013 (energia elétrica), 9.472/1997 (telecomunicações), 9.478/1997 e 

12.351/2010 (petróleo e gás), 10.233/2001 (regulação federal das rodovias, ferrovias 

e hidrovias e transporte aquaviário e rodoviário de passageiros e cargas), 10.079/2004 

(Parcerias Público-Privadas), 7.565/1986 e 11.182/2005 (setor aéreo e aeroportuário), 

9.984/2000 e 11.445/2007 (água e saneamento básico) e 12.462/2011 (Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas) (CARVALHO, 2013, p. 28).    

 

O propósito dessas normas é o de estimular a ampliação e melhoria dos serviços por 

meio da iniciativa privada através de concessões e permissões. De acordo com Oliveira (2017), 

as principais diferenças entre os regimes de concessão e permissão são: (i) na concessão, a 

celebração é com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e na permissão, a celebração é com 

pessoa física ou jurídica, mas não com o consórcio de empresas; (ii) para a concessão, não há 

precariedade, e para permissão, a delegação é a título precário; e (iii) para a permissão, a lei 

prevê a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente, e na concessão, não é 

cabível revogação do contrato.  
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Entretanto, “a doutrina ora tende para defender a ausência de distinções determinantes 

entre o instituto da concessão e o da permissão, ora empresta autonomia a esses institutos, mas 

com base em critérios distintos daqueles tradicionalmente aceitos” (VASCONCELOS 

JÚNIOR, 2013, p. 14), trazendo insegurança jurídica, o que reprimiu o avanço nas políticas 

públicas de infraestrutura, notadamente as dos transportes de cargas.  

Atualmente, além das questões regulatórias, outros problemas também atrasam o 

crescimento do setor de transportes, a exemplo de aspectos como a burocracia, os impostos, as 

taxas múltiplas e caras, e a falta de atenção governamental para a integração entre os modais de 

transporte com uma legislação eficaz (PEÇANHA, 2002). Gomide (2014) acrescenta que 

fatores como a perda de quadros técnicos em planejamento e execução de projetos, a 

complexidade política brasileira, a criação de organismos estatais reguladores e de defesa dos 

direitos individuais, além do aumento da participação social nos processos das políticas 

públicas, fazem com que os custos das políticas públicas de infraestrutura aumentem.  

Depreende-se que as próprias instituições públicas envolvidas são pressionadas, 

necessitando de rearranjo para a liberação de recursos, acompanhamento e controle das obras. 

“A existência de múltiplas instâncias de controles (burocrático, parlamentar e judicial) atuando 

de forma descoordenada e sob diferentes protocolos e legislações [...]” (GOMIDE, 2015, p. 68) 

também contribui para a lentidão dessas políticas públicas, sobretudo referentes aos projetos 

dos anos 2007–2010 (PAC 1) e 2011-2014 (PAC 2).  

Destarte, os baixos investimentos em infraestrutura no Brasil não se deram 

necessariamente por escassez de recursos do governo nem da iniciativa privada, mas por 

entraves de gestão ou questões ambientais e judiciais (ORAIR, 2012). O quadro 11 ilustra a 

evolução do investimento em infraestrutura de transporte no país, no período de 2007 a 2019 

(MPTA, 2014, 2017). A BR-432, cuja conclusão estava prevista para 2019, ainda não concluída 

em 2021 e não está contemplada no orçamento fiscal da União para o quadriênio 2021-2024.   
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Quadro 11 – Evolução do Investimento em Infraestrutura de Transporte no Brasil - Total Pago (R$ milhões correntes). Inclui Investimentos Diretos 

da União e das Estatais. 

 
  Fonte: CNT (2019).
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Os problemas, entraves de gestão ou questões ambientais e judiciais do Brasil se 

assemelham aos dos países da América do Sul, assim sintetizados pela Unasul e Cepal (2012, 

p. 25):  

  

• Estresse da infraestrutura de transporte, evidenciando escassez no fornecimento e 

serviços conexos; 

• Falta de integralidade na abordagem das políticas sobre infraestrutura e serviços e 

multiplicidade de visões públicas (nos diversos processos: concepção, desenho, 

implementação e acompanhamento, fiscalização e avaliação); 

• Obstáculos institucionais e reguladores na condução das políticas e na organização 

dos mercados; 

• Ausência de critérios de sustentabilidade na concepção das políticas dos serviços de 

infraestrutura, particularmente em matéria de transporte; 

• Problemas na facilitação do transporte e comércio, derivados principalmente das 

falhas em regulamentos técnicos e burocratização dos processos comerciais; 

• Lacunas no acesso ao financiamento, limitações nas fontes de financiamento e 

escassa maturidade dos mercados de capitais; 

• Deficiências na concepção e estabelecimento das parcerias público–privadas, cujas 

potencialidades são abordadas apenas parcialmente; 

• Falta de maturidade dos mercados de infraestrutura e problemas de contabilidade 

reguladora; 

• Algumas carências na capacitação profissional e laboral.  

 

Para enfrentar os problemas elencados pela Unasul e Cepal (2012), no âmbito brasileiro, 

o Governo Federal criou em junho de 2001 o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes — DNIT (Lei n.o 10.233/01) —, uma autarquia vinculada ao Ministério dos 

Transportes, com a atribuição de operar, manter, restaurar, adequar a capacidade e ampliação 

mediante construção de vias e terminais de transportes definidos no Sistema Federal de Viação 

(BRASIL, 2001; DNIT, 2007). No entanto, o DNIT logo acumulou denúncias de corrupção, 

com destaque às relacionadas à Construtora Araújo, contratada para a execução das obras das 

rodovias federais localizadas em Roraima, BR-174, BR-432 e BR-433, cujos contratos tiveram 

valores superfaturados e dilação de prazos contratuais por aditivos entre 2006 e 2011 (G1, 

2011).   

Em dezembro de 2001, com o objetivo de arrecadar recursos para viabilizar os projetos 

de infraestrutura de transportes, o Governo Federal instituiu a Cide-combustíveis, pela Lei n.o 

10.336/2001, que também criou o Fundo Nacional de Infraestrutura de Transportes (FNIT), este 

com competência para elaborar as políticas públicas no setor de transportes e com a perspectiva 

de melhorar a estrutura viária do país (MF, 2018). A Lei Ordinária n.º 10.336/2001, que deveria 

ser Lei Complementar (já nasceu padecendo de inconstitucionalidade), fixou as alíquotas de 

cobranças do tributo (Cide), cuja arrecadação era destinada ao: (i) pagamento de subsídios a 

preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de 
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petróleo; (ii) financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e 

do gás; e (iii) financiamento de programas de infraestrutura de transportes.  

No entanto, em apenas um exemplo, em 2006, o próprio Governo Federal usou a receita 

da Cide-combustíveis para “pagar salários, encargos sociais e até mesmo a dedetização da 

unidade do DNIT de Pernambuco” (MOURA; GON, 2007, p. 71), configurando-se noutro ato 

inconstitucional. De acordo com Harada (2012), esse desvio de finalidade orçamentária da 

Cide-combustíveis fora destinado para pagamentos de despesas correntes, inclusive para o 

pagamento dos serviços da dívida, fazendo falta ao setor de transportes.   

A historicidade das edições das Leis, modificando a regulamentação da cobrança da 

Cide, com os Decretos presidenciais alterando o valor das alíquotas (MF, 2018, p. 1) é ilustrada 

na figura 6. Entre 2002 e 2012, a Cide arrecadou R$ 76,0 bilhões, dos quais R$ 37,6 bilhões 

foram investidos em infraestrutura de transporte (CNT, 2015), sendo zerada em 2012, para 

atenuar o impacto do aumento do preço da gasolina pelo Decreto nº 7.764/12 (BRASIL, 2012), 

mas que retornou a ser cobrada em 2015. Os contribuintes da Cide-combustíveis são a pessoa 

física ou jurídica produtora, formuladora e importadora de gasolina, de diesel (e suas correntes), 

de querosene de aviação, de outros querosenes, de óleos combustíveis (fuel-oil), de álcool 

etílico combustível, de gás liquefeito de petróleo e o derivado de gás natural e de nafta (MF, 

2016).   

 

Figura 6 – Histórico da legislação sobre as transferências CIDE-Combustíveis 

 
Fonte: Brasil (2018g). 

  

Em 2019, o Governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), denunciou dois desvios 

de recursos da Cide-combustíveis e de convênios destinados para a manutenção e construção 

de rodovias e pontes estaduais e federais no Estado, totalizando R$ 58 milhões, correspondentes 

aos anos de 2017 a 2018 (FOLHA BV, 2019). Apesar das denúncias envolvendo o DNIT e 

verbas da Cide-Combustíveis, o DNIT e o 6° Batalhão de Engenharia de Construção/RR 
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lançaram mais de uma dezena de editais de Pregão Eletrônico nos anos de 2017 a 2020. Esses 

editais eram relacionados a projetos de construção e recuperação de rodovias estaduais e 

federais de Roraima (BR-174/RR, BR-401, BR-432, RR-400 e restauração de pontes de 

madeira na Rodovia BR-210/RR) (SIGA PREGÃO, 2020). Inclusive, um dos pregões refere-

se à contratação de empresa para a condução dos trabalhos de desapropriação de stakeholders 

proprietários e posseiros de imóveis afetados pela construção da rodovia BR-432 (SIGA 

PREGÃO, 2020). 

A despeito dessas iniciativas apresentadas, o Brasil carecia de um planejamento 

articulado nacionalmente. De acordo com Pêgo Filho (2016), passaram-se quase vinte anos para 

o país voltar a elaborar um planejamento da infraestrutura de transportes, lançando, em 2006, 

o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT), através do Ministério dos Transportes 

(MT) e Ministério da Defesa (MD). O PNLT propagava a intenção de projetar “um novo 

sistema nacional de transporte e de logística que possa melhorar e modernizar a qualidade da 

infraestrutura de transporte nacional, assim como redirecionar as políticas, programas e projetos 

de investimento” (MPTA, 2012), ora absorvido pelo Plano Nacional de Logística (PNL). Em 

2007, o Governo Federal fez o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento — PAC 

1 (2007) —, “que possuía ações de política econômica, institucionais e de investimentos em 

transportes, energia, saneamento, habitação, entre outros” (PÊGO FILHO, 2016).  

Anos depois, em 2011, teve início o PAC, com a ampliação do volume de recursos 

investidos, além de áreas e setores beneficiados. Financiado com recursos públicos dos eixos 

infraestruturais de transportes, energética, social e urbana, o PAC esbarrou na falta de uma 

agenda política e na necessidade da distribuição institucionalizada de atribuições 

(MARCHETTI; FERREIRA, 2012, p. 266), que acrescentam que “o desafio maior, entretanto, 

é aumentar a capacidade de realização tempestiva de projetos que tornem possível atingir as 

metas estipuladas para os próximos 13 anos (2025), viabilizando os recursos necessários para 

tal”.  

Uma pesquisa empírica elaborada por Silva et al. (2016) avaliou os impactos dos 

investimentos programados em infraestrutura de transportes no crescimento do produto per 

capita dos estados brasileiros, realizados no âmbito do Programa de Aceleração do 

Crescimento, referente aos quadriênios 2007-2010 (PAC 1) e 2011-2014 (PAC 2), 

contrapondo-se ao período de 1986 a 2009. A pesquisa constatou que os investimentos em 

infraestrutura de transportes impactaram o crescimento econômico e a redução das 

desigualdades regionais, embora, segundo os autores, os investimentos deveriam ter sido 
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maiores nas regiões menos desenvolvidas, mesmo que correndo o risco de gerar capacidades 

infraestruturais ociosas (SILVA et al., 2016, p. 861). 

Ainda na busca da modernização e integração dos transportes de cargas, em 2011 foi a 

criada a Empresa de Planejamento e Logística — EPL (Lei nº 12.404/11) —, com a missão de 

“planejar os transportes e a logística do país” (EPL, 2018), como também editada a Lei n. 

12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas — RDC), ambas as ações com a 

perspectiva de dar a celeridade pretendida aos projetos de infraestrutura, aqui incluído o setor 

de transporte. O Regime Diferenciado de Contratação (RDC) foi regulamentado pelo Decreto 

nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, para aplicação exclusiva nas obras da Copa das 

Confederações (2013), da Copa do Mundo de Futebol (2014), Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

(2016), conforme rezava a redação inicial no seu artigo 1º: 

 

Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável 

exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

 

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos 

Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e  

II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - 

Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 

2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações 

previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da 

Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras 

públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios; 

III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das 

capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta 

quilômetros) das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II (CASA 

CIVIL, 2011). 

 

  A Lei do RDC (n.º 12.462/2011) foi alterada pelas Leis Federais n.º 12.688/12, n.º 

12.722/12, n.º 12.745/12, n.º 12.980/2014, n.º 13.173/2015, n.º 13.190/2015, n.º 13.243/2016, 

até mesmo por artigos embutidos em algumas dessas Leis que, originariamente, em nada faziam 

referência a contratações de serviços públicos, a citar como exemplo a Lei n.º 12.722/12, que 

“dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação 

da oferta da educação infantil” (BRASIL, 2012a).  

O RDC busca a consecução dos objetivos descritos no § 1º do artigo 1º da Lei n.º 

12.462/2011: 

 

Art. 1º (...) 

§ 1º O RDC tem por objetivos: 

I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os 

licitantes; 
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II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre 

custos e benefícios para o setor público; 

III - incentivar a inovação tecnológica; e 

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração pública (CASA CIVIL, 2011).  

 

O RDC faz parte de algumas iniciativas legais voltadas a dar celeridade aos processos 

de contratação no setor público, a exemplo da Lei de Concessão e Permissão (Lei nº 8.987/1995 

e Lei nº 9.074/1995), da Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e da Licitação e Contratação de 

Parceria Público-Privada (Lei nº 11.079/2004), alterando substancialmente alguns dispositivos 

da Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/1993). A Lei do RDC, 

mais uma nesse contexto, também instituiu o regime de contratação integrada, em que “a 

preparação de projetos de obra pública ficou mais integrado, com mais atividades contratadas 

simultaneamente do mesmo fornecedor, mas sem alterar o fato de que os projetos são 

estruturados pelo próprio setor público” (PINHEIRO et al., 2015, p. 145).  

Almeida et al. (2017) afirmam que o RDC, que teria vigência provisória, atualmente é 

considerado uma alternativa certa pelos licitantes. A celeridade do RDC em relação às outras 

modalidades de contratação de serviços públicos também estimula os gestores públicos a 

preferirem esse modelo, embora ele seja alvo de ações diretas de inconstitucionalidade, dada a 

“desigualdade de condições entre os concorrentes e a desobediência aos princípios 

impessoalidade, moralidade, probidade e eficiência administrativa” (ALMEIDA et al., 2017, 

72).  

Acerca da preferência pela escolha sob o regime de contratação integrada, ela  

 

[... ] é pautada por situações em que o mercado oferece mais de uma solução técnica 

possível para a execução de obra ou serviço, desconhecidas da administração pública, 

conferindo-se ao contratado a liberdade de escolha da metodologia eficaz, qual seja 

aquela apta a produzir, ao fim, os resultados almejados pela contratação. Quando a 

condição a ser atendida é a possibilidade de utilização de diferentes metodologias na 

execução da obra ou serviço, estas se devem referir a aspectos de ordem maior de 

grandeza e de qualidade, capazes de ensejar uma real concorrência entre propostas 

envolventes de diversas metodologias, de forma a propiciar ganhos reais para a 

administração pública. Ao transferir ao particular a responsabilidade pela elaboração 

dos projetos e pela execução do objeto, fornecendo no edital apenas anteprojeto que 

possibilite caracterizá-lo, o ordenamento jurídico brasileiro introduz regime contratual 

que se amolda à espécie ligada às obrigações de resultado. Não mais existindo as 

amarras do projeto básico previamente estabelecido em anexo ao edital, possibilita-se 

ao contratado a utilização de solução específica de execução que, ao final, atenda às 

condições expostas pela administração pública no ato convocatório (PEREIRA 

JUNIOR; DOTTI, 2018, p. 9). 
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Se, por um lado, o RDC é considerado um modelo eficiente e ao mesmo tempo célere, 

capaz de suplantar a morosidade burocrática da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações) e estimular 

a concorrência entre os licitantes, por outra análise admite:  

 

algumas práticas consideradas proibidas pela lei de licitações, como: o sigilo do 

orçamento estimado, a indicação de marca ou modelo, o regime de contratação 

integrada, a remuneração variável, a contratação de mais de uma empresa para a 

prestação do mesmo serviço, o contrato de eficiência e a inversão das fases da licitação 

(ALMEIDA et al., 2017, p. 69–70). 

 

Com a ampliação do seu escopo, o RDC pôde ser aplicado a outras obras além das 

daqueles jogos, incluindo os projetos integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Neste caso, com amparo na Lei nº 12.688/2012, contemplando assim a construção da 

BR-432. 

Com o objetivo de aglutinar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Plano 

Nacional de Logística de Transportes (PNLT) e o Plano Nacional de Logística Portuária 

(PNLP), no ano de 2012, foi criado o Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI). 

Paralelamente ao PNLI, foi instituído o Programa de Investimento em Logística: Rodovias e 

Ferrovias (PIL), que teve a sua primeira fase lançada também em 2012, com o interesse de 

contribuir para o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e renda 

(FERNANDES, 2013).  

Mas o PIL, de acordo com matéria do portal de notícias G1 (2015), dependia de 

investimento privado para as concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, somente 

conseguiu leiloar 6 trechos de rodovias dos 9 iniciais propostos; em contrapartida, nenhum dos 

12 projetos de ferrovia e 160 de terminais portuários planejados receberam concessões. A 

segunda fase do PIL foi lançada em 2015, com o objetivo de privatizar aeroportos, rodovias, 

ferrovias e portos, embora alguns desses projetos fizessem parte do PIL 2012 (G1, 2015).  

Um ano depois, em 2016, houve um rearranjo político-administrativo, quando a 

Empresa de Planejamento e Logística (EPL) passou a ser vinculada à Secretária-geral da 

Presidência da República, centralizando e estruturando todas as decisões numa nova 

nomenclatura, o Plano Nacional de Logística (PNL), mantidos os financiamentos públicos, 

plano este consolidado com base nas “indicações do PNLT e de estudos preliminares do [...] 

PNLI, [...] incorporadas as informações de diferentes planos setoriais disponíveis”, quais sejam: 

(i) Plano Nacional de Integração Hidroviária — PNIH; (ii) Plano Nacional de Logística 

Portuária — PNLP; (iii) Plano Hidroviário Estratégico — PHE; e (iv) Planos Estaduais de 

Logística e Transporte — PELTs (EPL, 2018, p. 12) — , como ilustra a figura 7.  
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Figura 7 – PNL e os planos setoriais 

                      

Fonte: EPL, 2018. 

 

Cabe também à EPL desenvolver os projetos de arrendamento portuário e de concessões 

de ferrovias e rodovias, além de subsidiar o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI (Lei 

n.º 13.334/2016), que foi instituído para substituir o PIL. O PPI, inicialmente vinculado à 

Secretária-geral da Presidência no governo Temer (MDB) nos anos de 2016 a 2018, migrou 

para a Secretaria de Governo no governo Bolsonaro (PSL) em 2019 e depois ficou ligado à 

Casa Civil da Presidência, passando a ser uma secretaria especial do Ministério da Economia 

em fevereiro de 2020, embora o processo de concessões e outras formas de desestatização de 

ativos sejam conduzidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES).  

O PPI agregou as metodologias e experiências dos projetos do Programa de Aceleração 

do Crescimento, o PAC (2007; 2011), do Plano Nacional de Logística e Transportes, o PNLT 

(2006, 2009, 2012), do Plano Nacional de Logística Integrada — PNLI (2012, 2015) — e do 

Programa de Investimentos em Logística — PIL (2012, 2015). Os serviços prioritários, a 

coordenação, monitoramento, avaliação e supervisão das ações do PPI para execução no regime 

de parceria público-privada são de competência do Conselho do Programa de Parcerias de 

Investimentos (CPPI), instituído em fevereiro pelo Decreto n.º 10.245/2020 (PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 2020), não prevendo a participação de stakeholders da sociedade civil no 

seu arranjo institucional.  

PNL

PNLT

PNLP

PHE

PNIH

PELT`s

PNLI
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De acordo com a EPL (2018), os objetivos dessas iniciativas aglutinadoras do Governo 

Federal são os de formar uma inteligência nacional em planejamento de transportes, mitigar os 

riscos de descontinuidade dos projetos, reduzir os custos totais de fretes, melhorar o nível de 

serviço para os usuários, melhorar a eficiência da matriz (ou seja, melhorar a eficiência dos 

modais de transportes das cargas), diminuir a emissão de poluentes e estimular inversões 

públicas e privadas (mais privadas) em manutenção da infraestrutura.  

Em suma, o PNL se refere a um planejamento composto de um diagnóstico e de 

proposituras de investimentos para melhorar a eficiência da infraestrutura e da logística de 

transportes do Brasil (EPL, 2018), enquanto o PPI é “destinado à [...] interação entre o Estado 

e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de 

empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização” (BRASIL, 

2016), para atender aos planos ou projetos constantes no PNL, que não se desenvolveriam 

plenamente apenas com recursos públicos. Ainda assim, no que se refere aos planos, Pêgo Filho 

(2016, p. 20) destaca que “todos os já lançados têm recursos alocados somente em obras, não 

havendo preocupação com a intermodalidade, tampouco com a gestão de fluxos/sistemas (que 

tem tido uma atuação maior da iniciativa privada)”. 

No tocante aos empreendimentos de infraestrutura rodoviária, o PPI apresenta o 

seguinte cronograma de atividades, ilustrado pelo quadro 12. Observa-se que os projetos para 

o setor de transportes rodoviários do PPI, de 2017 a 2020, são muitos reduzidos para a demanda 

nacional, além de morosos, sendo que o único com contrato de concessão celebrado é o da 

Rodovia BR-364/365/MG/GO — Uberlândia a Jataí. Como se pode ver, Roraima não está 

contemplado novamente. 

 

Quadro 12 – Cronograma dos Projetos Rodoviários do PPI 

Rodovias Definição/co

ntratação 

dos estudos 

Estudos 

ambientais 

Consulta/ 

vistoria 

pública 

Licença 

ambiental 

Acompanhamen-

to pós-licença 

Apoio ao licenciamento 

ambiental da rodovia 

BR-080/MT 

 

✓  

    

Apoio ao licenciamento 

ambiental da rodovia 

BR-135/BA/MG 

(trecho entre 

Barreiras/BA e 

Manga/MG) 

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

✓  

 

 

✓  

11/06/2018 

 

 

o  

Apoio ao licenciamento 

ambiental da rodovia 
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BR-135/MA (trecho 

entre Bacabeira e 

Miranda do Norte — 

Maranhão) 

 

✓  

 

✓  

✓   

✓  

29/08/2017 

 

 

 

o  

Apoio ao licenciamento 

ambiental da rodovia 

BR-158/MT 

     

Apoio ao licenciamento 

ambiental da rodovia 

BR-242/MT (Trecho 

entre Querência e 

Santiago do Norte — 

Mato Grosso) 

 

 

✓  

30/06/2020 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Apoio ao licenciamento 

ambiental da rodovia 

BR-319/AM/RO 

(pavimentação do 

segmento central — 

KM 250 ao KM 655,70) 

 

 

✓  

19/09/2017 

 

 

o  

   

Concessão das 

Rodovias BR-

153/282/470/SC e SC-

412 

 

o  

   

1º trimestre 

de 2021 

 

2º trimestre de 

2021 

Concessão das rodovias 

BR-163/230/MT/PA 

— Trecho entre 

Sinop/MT e 

Miritituba/PA 

 

✓  

28/08/2019 

 

o  

  

3º trimestre 

de 2020 

 

4º trimestre de 

2020 

Concessão das rodovias 

BR-381/262/MG/ES 

— Trecho da BR- 

381/MG entre Belo 

Horizonte e Gov. 

Valadares e BR-

262/MG/ES entre João 

Monlevade/MG e 

Viana/ES 

 

 

 

✓  

17/07/2019 

 

 

 

o  

  

 

 

3º trimestre 

de 2020 

 

 

 

4º trimestre de 

2020 

Estudos para concessão 

das Rodovias 

Integradas do Paraná 

— BR- 

153/158/163/272/277/3

69/373/376/476/PR e 

estaduais relevantes 

 

 

o  

   

 

 

2º trimestre 

de 2021 

 

 

 

3º trimestre de 

2021 
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RODOVIA — BR-

040/495/MG/RJ 

(Concer) — Juiz de 

Fora a Rio de Janeiro 

 

o  

   

4º trimestre 

de 2020 

 

1º trimestre de 

2021 

Rodovia BR-101/SC 

— Paulo Lopes a São 

João do Sul 

✓  

21/09/2018 

✓  

10/05/2019 

✓  

23/09/2019 

✓  

07/11/2019 

1º trimestre de 

2020 

 

RODOVIA — BR-

116/465/101/SP/RJ 

(Dutra) — Rio de 

Janeiro a São Paulo 

 

✓  

18/12/2019 

 

o  

  

3º trimestre 

de 2020 

 

4º trimestre de 

2020 

RODOVIA — BR-

116/493/RJ/MG (CRT) 

o    4º trimestre 

de 2020 

1º trimestre de 

2021 

RODOVIA — BR-

153/080/414/GO/TO 

— Aliança do 

Tocantins a Anápolis 

✓  

31/07/2019 

o   3º trimestre 

de 2020 

4º trimestre de 

2020 

Rodovia BR-

364/365/MG/GO — 

Uberlândia a Jataí2 

✓  

08/05/2017 

✓  

14/12/2017 

✓  

24/05/2019 

✓  

05/06/2019 

✓  

27/09/2019 

Rodovia BR 

364/RO/MT — Porto 

Velho/RO a 

Comodoro/MT 

   Não definido Não definido 

Fonte: Adaptação do Programa de Parcerias de Investimentos: Cronograma dos Projetos (2020). 

 

Além de investimentos privados, para o Brasil melhorar a eficiência e segurança jurídica 

dos serviços de transportes, algumas ações precisam ser colocadas em prática como a aprovação 

e implantação da Lei Geral das Agências Reguladoras (PL n.° 6621/2016), que visa estabelecer 

um conjunto de medidas padronizadas das atividades das agências, com o intuito de dar maior 

previsibilidade e estabilidade no mercado, a maior participação dos consumidores nas decisões, 

a melhoria na formulação e avaliação de políticas, principalmente (IPEA, 2016). Para além dos 

PAC I e II e PNL, é necessária a discussão da propositura do novo marco regulatório para o 

transporte de cargas (PL nº 4.860/2016), que ainda tramita na Câmara dos Deputados. 

Pelo lado empresarial, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) fez uma série de 

estudos: i) Pesquisa Aquaviária CNT 2006; ii) Pesquisa CNT Ferrovias 2009; iii) Pesquisa CNT 

de Rodovias 2010; iv) Estudo de Transporte de Cargas no Brasil (com a CEL/Coppead/UFRJ); 

 
2 O projeto da rodovia BR-364/365/MG/GO — Uberlândia a Jataí é o único com contrato (firmado em 

19/12/2019). 
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e v) Anuário CNT do Transporte: Estatísticas Consolidadas (2016, 2017, 2018). A CNT 

também lançou o Plano CNT de Transporte e Logística (2007, 2010, 2014), com o intuito de 

contribuir com o Governo Federal em termos de projetos para o setor de transportes, 

acreditando que o plano venha a atender melhor as demandas dos transportadores, já que esses 

stakeholders conhecem na prática os locais mais críticos da infraestrutura de transportes 

brasileira (CNT, 2014). A justificativa da CNT em lançar um plano paralelo sugere insatisfação 

ou falta de alinhamento com as políticas adotadas pelo Governo Federal (LUNA et al. 2010). 

Países e empresas, em conjunto, devem traçar diretrizes para as políticas públicas em 

infraestrutura de transportes e de logística que propiciem maior assertividade competitiva 

global. Com esse intuito, conforme a EPL (2018), o Plano Nacional de Logística (PNL, 2018) 

projeta a alteração da matriz de transporte de cargas brasileira para 2025, com a perspectiva de 

crescimento da participação do modal ferroviário, que passaria de 15% para 31% do transporte 

da produção nacional, enquanto o modal rodoviário responderia por 50% da carga transportada, 

caindo dos 64% atuais.  

O modal aquaviário/cabotagem, por outro lado, sairia dos atuais 16% para 15%, 

reduzindo a sua participação na produção de transporte brasileira, e o modal dutoviário manteria 

a sua participação em, aproximadamente, 4%, restando ao modal aeroviário uma participação 

quase insignificante (EPL, 2018). Essa perspectiva deve levar em consideração a necessidade 

de os investimentos privados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) vingarem e se o 

Governo Federal manterá os recursos públicos previstos no PNL, buscando aumentar a 

competitividade do setor de transportes de cargas brasileiro, sobretudo do setor rodoviário. 

  

5.2 Políticas públicas de transportes para Roraima  

Muitos estudos destacam a importância de insumos infraestruturais como a água, a 

energia e os transportes no crescimento econômico, na redução da pobreza e na diminuição da 

desigualdade (ARAÚJO; CAMPELO; MARINHO, 2014; BÁRCENA et al., 2015; FAY; 

MORRISON, 2005; SÁNCHEZ, 2009; STRAUB, 2008). No entanto, “a infraestrutura 

econômica do Brasil, notadamente a de transportes, é insuficiente para propiciar maior 

dinamismo econômico e ampliar o bem-estar da sociedade” (POMPERMAYER, 2018, p. 417). 

No esforço da integração regional e para equacionar esse desequilíbrio econômico e 

social nacionais, alguns planos e programas foram lançados pelo governo brasileiro, 

contemplando a Região Norte no aspecto da infraestrutura econômica. Tais projetos se referem 

ao Tratado de Cooperação Amazônica (TCA-1978), Programa Calha Norte (PCN-1985 e 
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revitalizado em 1995), Programa Brasil em Ação (1996), Avança Brasil (2000), Programa de 

Restauração e Manutenção de Rodovias Federais (2004), Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC1-2007 e PAC2-2011) e Plano Hidroviário Estratégico (PHE-2013). Mais 

recentemente, em 2016, a Câmara dos Deputados patrocinou o estudo Arco Norte: um desafio 

logístico (BRASIL, 2016). Todos esses programas e planos contemplaram, no seu bojo, 

projetos voltados à infraestrutura de transportes de cargas para Roraima, como sumariamente 

serão descritos, a seguir.    

 Em 1978, oito países (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, 

Suriname e Peru) assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA). No Brasil, o TCA 

contemplava os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 

norte do Mato Grosso, com destaque para a propositura de integrações terrestres entre o Brasil–

Venezuela (pela BR-174) e Brasil–Guiana (pela BR-401) (GEIPOT, 1997; CABRAL, 1997), 

ambas as rodovias ligadas pela BR-432. 

    O Programa Calha Norte Programa (PCN) foi criado pelo Governo Federal em 

1985, sob a coordenação do Ministério da Defesa e participação das Forças Armadas, com o 

objetivo de promover a integração e o desenvolvimento da Região Norte ao Brasil e aos países 

fronteiriços. Inicialmente, atuou por meio da segurança das fronteiras, cujas ações foram 

ampliadas para atendimento das necessidades das comunidades locais, por meio da realização 

de obras estruturantes (construção de rodovias, portos, pontes, escolas, creches, hospitais, poços 

de água potável, saneamento básico e redes de energia elétrica, entre outras) (BRASIL, 2007). 

 Em 1995, o PCN foi revitalizado, mas só nos anos 2000 transformou-se em 

projeto prioritário no Governo Federal com a sua inclusão no PPA, com o aumento dos recursos 

destinados e a ampliação da área de atuação do projeto (NASCIMENTO, 2005), no extremo 

Norte do Brasil (Calha Norte) englobando 194 municípios, sendo 95 deste localizados na Faixa 

de Fronteira (território especial ao longo do limite internacional terrestre do País) dos estados 

do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, com aproximadamente 6 mil km de 

extensão e 150 km de largura, embora abrigando apenas 1% da população brasileira (MD, 

2007).  

 O Relatório Situacional PCN 2016 informou que foram disponibilizados 

orçamentariamente R$ 484.445.902,15, correspondentes a 455 convênios celebrados, embora 

em 2016 só tenham sido repassados R$ 144.202.321,15 para pagamento de 239 convênios de 

2013, 2014 e 2015 (MD, 2017). Também, para atendimento de projetos civis, o Relatório 

Situacional PCN 2017 informa que foram disponibilizados no orçamento R$ 301.881.033,00, 

correspondentes a 461 convênios. Contudo, em 2017, foram repassados apenas R$ 
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188.460.354,04 para pagamento de 316 convênios firmados em 2013, 2014, 2015 e 2016 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018).  

Não constam convênios celebrados nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 relativos a 

projetos de infraestrutura de transportes para Roraima, e o Relatório situacional do PCN 2019 

ainda não foi publicado. No entanto, o teto de transferência de recursos para 2020, originados 

de emendas parlamentares, passou de R$ 5 milhões para R$ 7,5 milhões que poderão ser usados 

para a execução de obras de engenharia ou aquisição de bens permanentes, veículos, 

equipamentos e implementos agrícolas (IMPRENSA NACIONAL, 2019; RADIOAGÊNCIA 

NACIONAL, 2019). 

Em referência às manutenções de estradas de rodagem, foi lançado em 2004, pelo 

Governo Federal, o Programa Restauração e Manutenção de Rodovias Federais, voltado a 

melhorias das condições das rodovias federais para o escoamento da produção agrícola de 2005, 

com financiamentos do Banco Mundial (BIRD) e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) (IPEA, 2004). De acordo com a CNT (2017), o menor aporte de 

investimentos da União registrado até 2016 foi exatamente em 2004. Foram destinados R$ 11 

milhões para realizar serviços de conservação da BR-174, de Boa Vista (RR) a Pacaraima (RR), 

fronteira com a Venezuela (FOLHAWEB, 2006).  

O Programa Restauração e Manutenção de Rodovias Federais foi recriado em 2011 

como Programa de Contratação, Restauração e Manutenção por Resultados de Rodovias 

Federais Pavimentadas (PRO-CREMA). O programa recebeu dois destaques importantes do 

Relatório de Auditoria (TC 024.794/2013-9) do Tribunal de Contas da União (TCU), referente 

às manutenções de rodovias para o exercício do mesmo ano 2011: (i) “a primeira constatação 

trata do desalinhamento dos resultados alcançados pelo DNIT em sua atuação na manutenção 

de rodovias com o que seria esperado em termos de necessidades e interesses dos usuários de 

rodovias”; e (ii) “observou-se também que os serviços efetivamente contratados não 

correspondem às necessidades de intervenção definidas em levantamentos e estudos técnicos 

do DNIT, consolidados no seu Sistema de Gerência de Pavimentos – SGP” (TCU, 2013).  

Como o DNIT não tem trabalhadores concursados para a realização da manutenção da 

malha rodoviária, ele depende de contratos de terceirização (ALVES; SANTAREM, 2015), 

diferentemente de órgãos similares de países como os EUA, Canadá, Austrália e outros da 

Europa, que utilizam mão de obra própria para serviços de manutenção rotineira (PAKKALA 

et al., 2007). Nesses casos estrangeiros, por não depender de processos licitatórios, os serviços 

tendem a ser mais ágeis do que os do Brasil. O modelo estrangeiro exige uma estrutura fixa de 
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mão de obra (técnica e operacional), veículos, equipamentos, mas lhe dá maior autonomia e 

flexibilidade no manejo orçamentário-financeiro.  

O Governo de Roraima, a exemplo do DNIT, não tem força de trabalho própria para a 

manutenção das rodovias estaduais, também se valendo de processos licitatórios (ou de 

convênios realizados com a União) para a contratação terceirizada dos serviços de manutenção, 

elaboração de projetos de construção e pavimentação de rodovias. Tanto a Secretaria de Estado 

da Infraestrutura de Roraima (SEINF) quanto o DNIT concentram a sua força de trabalho 

especializada para atuar na análise e aprovação dos projetos elaborados por empresas licitadas 

e acompanhamento dos desembolsos financeiros, fiscalização e aprovação das obras. No 

sentido de financiar programas de investimento em infraestrutura de transportes, o estado de 

Roraima criou o Fundo Estadual de Infraestrutura de Transportes (FEIT), pela Lei n.º 435 de 

21 de maio de 2004, que teve a sua regulamentação de funcionamento instituído pelo Decreto 

n.º 26.519-E de 29 de janeiro de 2019, portanto, quase quinze anos após a criação da lei.  

O FEIT se mantém com receitas próprias constantes do Tesouro Estadual com 

destinação a investimentos em infraestrutura de transportes, convênios, arrecadação da Cide-

combustíveis, receitas oriundas de multas por infrações no trânsito, entre outras. As despesas 

realizadas pelo referido Fundo são para investimentos de capital em obras de manutenção e 

pavimentação de rodovias, pontes, terminais de transportes, etc.; já como despesas de custeio, 

podem ser contemplados projetos de pesquisa, aperfeiçoamento, capacitação, treinamento, 

desenvolvimento e tecnologia, entre outros. O Conselho Executivo do FEIT tem a seguinte 

composição, conforme o texto da Lei n.º 435/2004: 

 

Art. 17. (...) 

I – o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura; 

II – o titular da Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento; 

III – o titular da Secretaria de Estado da Fazenda; 

IV – o titular da Casa Civil; 

V – um representante indicado pela Associação dos Municípios do Interior; 

VI – um representante do Poder Legislativo Estadual. 

 

Vale ressaltar que o Art. 17 da Lei n.º 435/2004, que se refere à composição do Conselho 

Executivo do FEIT, não menciona a participação de stakeholder representante do município de 

Boa Vista, capital de Roraima, onde vivem aproximadamente 375.374 habitantes (IBGE, 

2018a), o que correspondendo a 65,10% dos habitantes de Roraima. Ainda por cima, a redação 

do seu inciso V, na prática, reforça a não participação de representante da capital nos quadros 

do Conselho Executivo do FEIT, nem podendo ser representada pela Associação de Municípios.  
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Como visto, não é admitida a participação de outros stakeholders como representantes 

da sociedade civil, empreiteiros, operadores logísticos e especialistas (já que nada assegura que 

o titular da secretaria seja da área) no referido conselho. O FEIT parece se encaixar como um 

caso em que se tem uma combinação de um modelo político-administrativo tradicional e 

moderno, com a passividade da sociedade (FREY, 2000).         

Gerido pelo Governo Federal, o Programa de Aceleração do Crescimento — PAC 

(2007; 2011), é um programa de investimentos (baseado no Plano Nacional de Logística de 

Transporte — PNLT, no caso dos transportes), com vistas a superar os desafios na área de 

infraestrutura. Os projetos do PAC, desse interstício, referentes à infraestrutura de transportes 

rodoviários para Roraima foram a restauração da BR-174 (Manaus–Boa Vista–fronteira com 

Venezuela) (FREITAS SILVA, 2017) e as construções da BR-401 (Boa Vista–fronteira com a 

Guiana) e da ponte sobre o rio Tacutu (FERNANDEZ, 2012), a nordeste do estado, na fronteira 

Brasil (município de Bonfim) e Guiana (município de Lethem).  

A ponte sobre o rio Tacutu foi inaugurada pelo Governo de Roraima em abril de 2009, 

fechada pelo Governo da Guiana e reaberta à circulação em setembro do mesmo ano com a 

visita do então Presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) a Roraima, em resposta ao incidente 

diplomático (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009), transparecendo um conflito de interesses entre 

os stakeholders governamentais dos dois países. Com a ponte, a perspectiva era a de que a rota 

Manaus–Boa Vista–costa da Guiana via BR-401, reduzisse em quase 800 km a viagem em 

relação à rota de Manaus–Boa Vista–costa da Venezuela, via BR-174 (FERNANDÉZ, 2012, 

HONÓRIO, 2013; IIRSA, 2017).  

Para a construção do trecho Lethem-Linden, de 469 km, o custo estimado em 2017 é de 

US$ 250 milhões, incluindo a construção da ponte sobre o rio Essequibo (COSIPLAN, 2017, 

p. 138), mas esse projeto continua no campo das intenções diplomáticas. Em início de 2020, 

dos 469 km de toda a estrada entre Lethem (fronteira com Roraima/Brasil) e Georgetown 

(capital da Guiana), direção norte, aproximadamente 160 km são asfaltados, que compreende 

parte do trecho que liga Ituni–Linden–Georgetown.   

No quadriênio 2011–2014, Roraima recebeu recursos para a construção da BR-432, que 

teve início em 2012, “com investimento do PAC da ordem de R$ 250 milhões [...] e contava 

com investimentos orçados em R$ 80,45 milhões para o período de 2011 a 2014 e de R$ 169,55 

milhões para além deste período” (LIMA et al., 2016, p. 54–55). Lima et. al. (2016, p. 85) 

elencam as obras executadas e estudos elaborados com financiamento do PAC em infraestrutura 

de transportes de Roraima: 
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(1) a reforma e ampliação do aeroporto internacional de Boa Vista teve 

investimento de R$ 9,1 milhões, inaugurado em 2009; 

(2) a realização obras de construção e recuperação de rodovias, a exemplo da BR-

174 nos anos de 2008 a 2010, com aporte de R$ 1.059,1 milhões; 

(3) a elaboração de estudos e projetos, sinalização e instalação de redutores de 

velocidade, visando a manutenção e segurança de importantes rodovias que 

interligariam áreas de exclusão geográfica e vazios assistenciais no estado, no 

montante de R$ 3,4 milhões; 

(4)  a construção do Contorno Oeste, em Boa Vista, também conhecido como Anel 

Viário, com investimento do governo federal, no valor de R$ 68.842.611,23, foi uma 

obra contou com a construção de dois viadutos, duplicação e restauração de trecho da 

BR 174/RR (do km 486,8 ao 496,1); 

(5) a pavimentação da BR 210, com o montante de R$ 72,7 milhões. As obras de 

pavimentação contam com 65 km de extensão, iniciando na BR 174, na altura do 

entroncamento de Novo Paraíso, até o município São João da Baliza; 

(6) a construção da ponte internacional sobre o rio Tacutu em 2009, unindo 

Bonfim, no estado de Roraima, a Lethem, na República da Guiana, com investimento 

da ordem de US$ 10 bilhões, importante do ponto de vista do comércio bilateral entre 

os dois países, assim como a integração sul-americana.  

 

O único empreendimento mantido no PAC 2015/2018 para Roraima refere-se às obras 

de pavimentação na BR-432/RR, que ainda estão inconclusas. O Plano Nacional de Logística 

(PLN 2025), substituto do PAC, apresenta os empreendimentos prioritários e investimentos 

necessários, na visão do Governo Federal, para a melhoria da infraestrutura do país para o curso 

dos anos de 2019 a 2025 (EPL, 2018). Para subsidiar o PNL, a EPL disponibilizou, na sua 

página eletrônica, a Consulta Pública n.º 01/2018, para colher demandas de stakeholders 

governamentais e da sociedade civil, realizada no período de 21 de março a 20 de abril 2018, 

registrando 434 contribuições (EPL, 2018, p. 12). 

A Consulta Pública tinha como bases o Relatório do PNL 2018 e o cenário de criação 

de empreendimentos proposto no PNL 2025, com a participação de 57,4% de entidades do setor 

privado e 42,6% de entidades do setor público, cujas sugestões de inclusão ou exclusão de 

empreendimento só serão consideradas no próximo PNL 2035 (EPL, 2018). Roraima foi um 

dos estados da federação que não teve representante participando da Consulta Pública, como 

também não foi contemplado com projeto para o setor de transportes, apesar da sua localização 

fronteiriça internacional com a Venezuela e Guiana. 

No campo internacional, a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana (IIRSA), criada em 2000 com o interesse de integração física dos países da América 

do Sul e da modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, mediante 

ações conjuntas de modernização, não avançou muito. A IIRSA seria “a sustentação física da 

formação de um bloco de livre-comércio sul-americano e juntamente com o Plano Puebla-

Panamá, seria a coluna vertebral da integração física da ALCA” (IPEA, 2011, p. 05).  
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A IIRSA seria um caminho para consolidar uma agenda de projetos de infraestrutura do 

PAC, incluídos a recuperação asfáltica da BR-401 (Boa Vista–Bonfim–Lethem), a ponte sobre 

o rio Tacutu, que interliga as cidades de Bonfim e Lethem, e a construção da estrada entre 

Lethem–Linden–Georgetown, mencionada anteriormente. A IIRSA esbarrou na dificuldade de 

aglutinar financiamentos multilaterais que pudessem alavancar o desenvolvimento das 12 

nações associadas, sobretudo pelo endividamento dos países que dificultou a efetividade da 

implementação de projetos-âncora. A lógica seria a de buscar a implantação simultânea de 

projetos em eixos organizados entre os países, integrando-os para não gerar novas disparidades 

regionais.  

Orair (2012) e Gomide (2014) afirmam que a burocracia pública, em geral, é o maior 

empecilho para a implementação de projetos de infraestrutura, e não a falta de recursos públicos 

e privados. Ainda que a falta de recursos não seja o maior problema, Araújo Jr. (2009) explica 

que, não só no Brasil, mas nos países subdesenvolvidos, os investimentos em infraestrutura 

ainda são parcos. 

Nessa linha, é sabido que o governo age apenas quando os gargalos decorrentes da 

expansão da iniciativa privada demandarem maiores investimentos, embora possa utilizar a 

infraestrutura de transportes como impulsionador de desenvolvimento regional e nacional 

(ARAÚJO, 2006, p. 17). É necessária a criação de estratégias como a reestruturação da matriz 

modal de transporte de cargas — para torná-la mais equilibrada — e aumentar as concessões, 

privatizações e parcerias público-privadas (PPP), criando um ambiente econômico com efeito 

multiplicador, de geração de emprego e renda, e com a extensão de uma rede de transporte mais 

dinâmica e eficiente.  

Depreende-se que falta uma hierarquia de problemas prioritários (essencialidades) no 

conjunto dos objetivos das políticas públicas (IPEA, 2018, P. 73), como também de bons 

projetos para solucioná-los, inclusive quanto à integralização de alguns projetos e escolha do 

instrumento de investimento em infraestrutura no Brasil em modalidades de execução: (i) 

pública (estatal); (ii) privada (concessão); (iii) direta (pelo Governo Federal); e (iv) indireta (por 

estados e municípios) (GOMIDE et al., 2018, 416), com o agravante das mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal terem promulgado a Emenda Constitucional (EC) n.º 95 em 15 

de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016), a política do “teto dos gastos”, com restrições à 

expansão dos gastos públicos, por vinte exercícios financeiros. Portanto, até 2036, pressionam-

se os investimentos em políticas públicas, inclusive os destinados à infraestrutura de 

transportes.   
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Vê-se que o Brasil e, particularmente, Roraima, há anos, vêm experimentando uma 

multiplicidade de planos e programas referentes às políticas públicas em transportes, cujas 

inúmeras nomenclaturas se modificaram conforme cada gestão governamental. Para tentar 

reduzir o “Custo Brasil” e inserir o país no rol competitivo internacional, o Governo Federal 

lançou e relançou diversos planos e programas voltados ao planejamento e investimento da 

matriz de transporte como o atual Programa de Parcerias de Investimentos — PPI (2016). No 

entanto, a superposição de alguns desses planos, a descontinuidade de ações administrativas e 

a rigidez de normas burocráticas causaram dificuldades decisórias, notadamente nos momentos 

de pleitos, na alocação de recursos, assim como nas contratações de serviços e obras públicas. 
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6 A PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

A história dos povos é conduzida por indivíduos ou grupos, com suas virtudes, forças e 

fragilidades humanas, que se traduzem em assertivas e contradições também pessoais ou 

coletivas, particulares e específicas, num determinado contexto temporal e de composição de 

forças. Essas forças podem ser conciliadoras ou antagônicas formando um sistema político que 

rege a sociedade, também complexa. Pondé (2014) relata que a atual sociedade “é disjuntiva 

(conflituosa, contraditória, sem nenhuma cura possível), gerando conflitos [...], causando 

problemas [...] a serem administrados por instâncias responsáveis pela vida social e política” 

(PONDÉ, 2014, p. 12), o que, no caso particular da participação da sociedade das decisões 

públicas, do jogo de interesses de grupos, individuais ou de ideais e da luta pelo poder, aqueles 

que detêm recursos financeiros, técnicos e culturais se destacam como influenciadores nas 

deliberações (AGUIAR, 1987; LOBATO, 1997; LUCHMANN, 2007; SANTOS, 2016). 

Assim, é criado um cenário propício à expansão da participação dos stakeholders no processo 

decisório das políticas públicas, sendo a participação social uma importante dimensão nos 

estudos sobre a administração pública. 

No Brasil, a participação social é reflexo da intensa mobilização popular na década de 

1980 contra o regime militar, que reivindicava a redemocratização, a anistia dos exilados 

políticos e as eleições diretas, influenciando na elaboração da Constituição Federal de 1988, 

conhecida como “Constituição Cidadã”. Para Costa e Cunha (2009), ainda há obstáculos para 

a ampliação da participação social nas decisões públicas como a falta de regulamentação de 

dispositivos da Constituição, a pouca capacidade decisória e representatividade dos colegiados, 

além de uma cultura política inibidora da participação.   

Com a expansão da democracia, em que a promoção do bem-estar social é definida 

como uma nova função do Estado, o espectro das políticas públicas se modificou. O estudo de 

políticas públicas se preocupava apenas com as ações executadas pelo Estado e seus resultados; 

mas, atualmente o estudo das políticas públicas mudou o foco, sendo constituído da concepção, 

elaboração e implementação das políticas orientadas para as demandas sociais, inclusive se 

reportando à avaliação dos seus resultados, e, ainda, considerando os atores provenientes da 

própria sociedade. Ou seja, os ditos stakeholders, tratados anteriormente, atuam como grupos 

de pressão que influenciam as políticas públicas quando as questões afloram seja na formação 

da agenda, percorrendo o processo até a fase de implementação (RICHARDSON; JORDAN, 

1979), como já explicitado.  
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A amplificação da participação da sociedade no controle social fortalece as políticas 

públicas, que tende a adequá-las com mais eficiência às necessidades da sociedade, por meio 

de um sistema político sofisticado ou ambiente organizacional estruturado. Essa participação 

social nas políticas públicas, sobretudo na elaboração e implementação de políticas públicas no 

Brasil, vem ganhando espaço e novas formas (AVRITZER, 2012; PIRES; LOPEZ, 2010) como 

os conselhos de políticas públicas, comissão de políticas públicas, orçamentos participativos, 

audiência pública, consultas públicas, etc. Afinal, como destaca Dowbor (2004, p. 8), “nesta 

visão de articulações sociais não podemos esquecer que a sociedade civil constitui o objetivo 

final das nossas atividades [...]”. 

Em referência a essa “nova” relação entre Estado e sociedade, mais orientada para os 

aspectos sociais, Oliveira e Pisa (2015) afirmam que há uma evolução quanto à capacidade do 

Estado de formular e implementar as políticas necessárias para o alcance dos objetivos comuns, 

o que sugere o aperfeiçoamento dos meios de interlocução com a sociedade, efetivamente, para 

que sejam promovidas ações que garantem a maior participação do cidadão e responsabilização 

dos agentes públicos.  

Nesse sentido, a participação dos interessados no processo de formulação e decisão de 

políticas públicas exige uma construção e compartilhamento de informações, confiança e 

aprendizado entre representantes do governo e os stakeholders, além da capacidade de 

articulação e compreensão do processo e dos temas debatidos pelos diversos atores envolvidos, 

por meio de planejamento. Ademais, o envolvimento da sociedade no processo decisório de 

políticas públicas traz uma configuração menos autocrática na estrutura de poder. Através da 

participação, os cidadãos tornam-se protagonistas, e não apenas objetos das iniciativas de 

outros. Dessa maneira, é permitido aludir que “[...] a participação é um instrumento de controle 

do Estado pela sociedade, por conseguinte, de controle social e político” (TEIXEIRA, 2001, p. 

38).  

Depreende-se que as instituições públicas (organizações que coordenam as ações 

coletivas e as regras de cada arena decisória), embora tenham o papel formal de satisfazer as 

necessidades humanas e a estruturação de interações sociais, também manifestam e delimitam 

poderes, estimulam e extinguem possibilidades de ação, promovem a liberdade social, criam 

barreiras à liberdade individual e impõem certas motivações para as alternativas que os atores 

procuram adotar. Isso ocorre, entre outros motivos, pelo fato de não existir centralização nem 

descentralização absolutas de decisões.  

Ainda assim, Arretche (2012) ressalta que a coordenação de políticas públicas no Brasil 

tem fortes características centralizadoras por parte do Governo Federal em políticas sociais, o 
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que quer dizer que a centralização permanece a mesma no contexto da descentralização de 

políticas públicas. A despeito das propostas inclusivas de descentralização, o agente público 

continua como ator-chave, centralizador, mesmo que a participação signifique que os cidadãos 

recebem pelo menos uma quota de poder nas decisões (LEWANSKI, 2007).  

  

6.1 A participação num contexto organizacional sistêmico 

Schultz (2016, p. 56) argumenta que “as organizações interagem com o ambiente 

fundamentalmente com o objetivo de buscar informações e de acessar recursos necessários à 

realização de suas atividades”. O ambiente organizacional é um conjunto de fatores físicos e 

sociais (forças, tendências e instituições), internos e externos à organização, que se molda como 

potencial de afetar o comportamento das pessoas, a tomada de decisão dos indivíduos e o 

desempenho da organização (DUNCAN, 1972; ROBBINS, 2002).  

O ambiente organizacional se estrutura por subsistemas e suas interações, como 

resultado de pressões e ligações estratégicas, em função das relações e dos interesses 

(GIDDENS, 1979), como ilustra a figura 8. Embora não tenha uma classificação única, o 

ambiente organizacional pode assumir o papel de indutor ou complicador das estratégias 

organizacionais e ser subdividido em ambiente externo (ambiente geral e ambiente operacional) 

e ambiente interno (a própria organização) (DAFT, 2002; CERTO; MEGGINSON et al., 1998; 

PETER, 2005).  

 

Figura 8 – Elementos do Ambiente Organizacional 

 
Fonte: Elaborado por Fagundes (2011), adaptado de Certo e Peter (1993), Daft (2005), Hitt et al. (2005), Silva 

(2004) e Wright et al. (2000). 



131 

 

  

Para Gomes (2014, p. 153):  

 

[...] no ambiente organizacional, a decisão parece ser influenciada por uma 

diversidade de fatores que incluem, além dos aspectos materiais, a cultura, as relações 

de poder e também as relações afetivas. Podemos pensar na decisão como a “ponta do 

iceberg”, que encerra, por sua natureza, um conjunto amplo e complexo de 

motivações e, consequentemente, de representações das realidades organizacionais.  

 

Levando para o campo das políticas públicas, de acordo com o modelo sistêmico, o 

ambiente político recebe influências ou inputs do meio externo (partidos, mídia, grupos de 

interesses) que podem alterar, modificar ou afetar o sistema (withinputs). Esses inputs podem 

ser considerados como: (i) demandas (ou prioridades); e (ii) apoios como a opinião pública, a 

mídia, os resultados das eleições ou suporte dos grupos de interesse (BIRKLAND, 2001). Por 

sua vez, os withinputs, segundo Rua (2014, p. 31), também expressam demandas e apoios, mas 

“distinguem-se dos inputs pelo fato de que são provenientes do próprio sistema político: dos 

agentes do executivo (ministros, burocratas, tecnocratas etc.), dos parlamentares, dos 

governadores de Estado, do judiciário”. 

Para Lapierre (1973, p. 16), um sistema político é “o conjunto dos processos de decisão 

relativos à coordenação e cooperação entre os grupos que compõem essa sociedade e relativos 

à duração das suas empreitadas e ações coletivas”. Para Easton (1965), esses processos se 

manifestam dentro de uma estrutura decisória que direciona as alocações de valores para a 

sociedade. Essas decisões terão seus efeitos na vida dos cidadãos, que, por sua vez, serão fonte 

da chamada retroalimentação (feedback) para o sistema político, que, por meio de eventuais 

procedimentos de ajuste, será assimilada em decisões e políticas futuras (HAM; HILL, 1993).  

Esses ajustes organizacionais por meio da retroalimentação têm dois objetivos ou 

enlaces: (i) reforçador (influenciador; retroalimentação positiva); ou (ii) regulador de equilíbrio 

do próprio sistema (homeostático; retroalimentação negativa) (HADJI, 1994; SENGE et al., 

1999). Em verdade, a retroalimentação é uma resposta intermediária ou final (outputs) aos 

estímulos iniciais (inputs) e aos embates do sistema político (withinputs).  

Quando os efeitos finais não correspondem às decisões antecedentes de uma política 

pública, a retroalimentação negativa procura corrigir as percepções iniciais, evitando a ruptura. 

Por outro lado, a natureza da retroalimentação positiva é de estimular, amplificando 

sucessivamente o efeito inicial da política pública, podendo inversamente levá-la à ruptura, pois 

afasta o sistema de seu estado de equilíbrio. Na abordagem sistêmica de Easton (1965), como 

ilustra a figura 9, as políticas públicas são um output do sistema político que revela as 

prioridades, a natureza e a atividade do Estado, em que cada ação dos atores envolvidos só pode 
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ser adequadamente percebida quando inserida no todo; assim, os componentes não podem ser 

analisados isoladamente. 

 

Figura 9 – Modelo sistêmico proposto por Easton 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Adaptado de Easton (1969) em Ruas (2009). 

  

A tomada de decisão no modelo sistêmico segue os seguintes passos: (i) definir 

objetivos; (ii) levantar alternativas de ação; (iii) avaliar as consequências de cada alternativa; e 

(iv) escolher a alternativa que melhor atinja os objetivos (STONE, 1988). E essa busca da 

racionalidade pura na decisão política não existe (BIRKLAND, 2001), como não existe decisão 

plenamente racional. Um dos limites da abordagem sistêmica está na sua pretensão de que seja 

possível uma decisão ótima.  

A importância das demandas, as forças de poder envolvidos, o domínio de técnicas e o 

poder de articulação dos atores são alguns condicionantes para a seleção da demanda escolhida 

no sistema (withinputs). Identificados os problemas, necessidades ou demandas (inputs), que 

passam por processos de transformação, gerando propostas de políticas públicas ou ações. Ou 

seja, os withinputs, uma vez implementados, tornam-se outputs (decisões políticas e ações); 

portanto, políticas públicas, como resposta às necessidades e decisões apresentadas (EASTON, 

1969; RUA, 2014).   

Entre as intenções manifestas dos atores decisórios na fase de elaboração das políticas 

públicas e as ações de implementação, há um ambiente permeado por dúvidas, incertezas, 

interesses implícitos ou explícitos de solução dos problemas ou não, exigindo reflexões e 

negociações que antecedem as decisões ou uma agenda de políticas públicas. Entretanto, 

Braybrooke e Lindblom (1963) ressaltam que as sociedades desenvolvem forte tendência de 

convergirem sobre quais mudanças têm maior grau de importância.  

SISTEMA NACIONAL  

(social, econômico, 

cultural, etc) 

SISTEMA 

INTERNACIONAL 

GLOBAL 

INPUTS OUTPUTS 

SISTEMA 

POLÍTICO 

WITHINPUTS 

RETROALIMENTAÇÃO 

(feedback) 

DEMANDAS 

APOIOS 

 
DECISÕES 

E AÇÕES 



133 

 

  

Nesse sentido, para que a sociedade participe de fato das políticas públicas, é salutar 

entender que as assimetrias de representatividade (poder econômico e político) e de 

informações entre os representantes governamentais e sociais muitas vezes privilegiam aqueles 

com maior grau de articulação. Além do mais, as diferenças de qualificação (instrução e 

domínio de linguagem) dos participantes, a falta de agendas comuns (não apenas para 

endossamento de propostas), a interferência política e a formação cultural da sociedade tendem 

a produzir tomadas de decisão também assimétricas, sendo exigível uma sistematização 

eficiente no processo de tomada de decisão para que o Estado e a sociedade desenvolvam 

objetivos prioritários comuns e participativos. 

 

6.2 A participação nas políticas públicas de transportes do Brasil 

Entende por participação o grau de envolvimento de todas as partes interessadas (United 

Nations, 2008, p. 13) nas políticas públicas de transportes do Brasil. Iniciando essa apreciação, 

não há divulgação da participação de stakeholders nas decisões em infraestrutura de transportes 

referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para os quadriênios 2011-2014 

e 2015-2018 (MP, 2015, 2017).   

O PAC, gerido pelo Governo Federal para os transportes, baseou-se no Plano Nacional 

de Logística e Transportes (PNLT), tornando-se sustentação de políticas públicas e projetos de 

investimento com o propósito de agregar conhecimentos voltados à contribuição do apoio 

estratégico e ampliação do transporte nacional. Por sua vez, em cada introdução dos Relatórios 

Executivos do PNLT (2007, 2009, 2012), consta que foram realizados workshops reunindo 

todas as Unidades da Federação, com a colaboração das Federações das indústrias, além de 

representantes dos Governos estaduais, setores produtivos (agricultura, indústria, comércio, 

turismo), operadores de transportes, construtores e usuários.  

No entanto, na descrição da metodologia do PNLT, dos mesmos Relatórios Executivos, 

não há menção da possibilidade da participação de stakeholders nas decisões (MPTA, 2007, 

2014, 2012), não permitindo compreender como se institucionalizaram os espaços de 

participação, sendo possível concordar que “os processos decisórios relativos ao investimento 

em infraestrutura no Brasil são marcados por pouca transparência [...]” (GOMIDE; PEREIRA, 

2018, p. 19). Foram solicitadas à Empresa de Planejamento e Logística — EPL, informações 

sobre esses workshops, cujo pedido feito por este autor foi registrado no Protocolo: 

50650.001176/2020-54 e, em outra oportunidade, com o Código de Confirmação n.º 2449, não 

havendo respostas daquela instituição.   
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Por outro lado, no caso do Plano Nacional de Logística Integrada — PNLI (2012, 2015), 

que substituiu o PNLT e que logo passou a ser denominado Plano Nacional de Logística (PNL), 

há a proposição de participação de stakeholders na sua elaboração. Esse plano adotou o 

processo de audiências públicas com diálogos internos no Ministério dos Transportes, além de 

reuniões com outros órgãos do Governo Federal, governos estaduais e sociedade (MPTA, 

2015). Do ponto de vista dos projetos, as projeções do PNLI (PNL) para 2015 a 2035 trouxeram 

a novidade de articulação dos diversos modais de transporte, embora Roraima não figure nesse 

plano, não constando informações da participação de representantes do referido estado nas 

discussões sobre aquelas projeções.  

Nesse ciclo de mudanças de nomenclaturas, tanto o Programa de Investimentos em 

Logística — PIL (2012; 2015), — como o seu substituto Programa de Parcerias de 

Investimentos — PPI (2016), como explicado na seção 5.1. do capítulo 5, previram a 

participação de stakeholders nas discussões para a definição de investimentos, que não 

contemplaram Roraima nas concessões, parcerias público-privadas (PPP) e privatizações 

previstas para as obras de infraestrutura de transportes. Por exemplo, o PPI (2016), também 

denominado Programa Avançar Parcerias, embora tenha vindo com a promessa da criação de 

ambiente receptivo a investidores privados em projetos de infraestrutura prioritários, não teve 

a previsão de participação das partes interessadas nas discussões da Lei n. 13.334/2016 que o 

criou, (BRASIL, 2016), fato lembrado por Hohmann (2017), quando declarou que é válida a 

crítica sobre a falta de debate público que antecedesse a criação do PPI.   

É certo que a prática participativa na governança e nas decisões de políticas públicas no 

Brasil vem sendo amplamente difundida em todas as esferas de governo, muito embora também 

haja dificuldades e limites governamentais impostos à participação (CUNHA, 2006; IBGE, 

2009; PIRES; LOPES, 2010; AVRITZER, 2012). Esse fenômeno pode ser constatado na 

elaboração do estudo “Arco Norte: um desafio logístico” de 2016, que apresentou notas de 

Audiências Públicas apenas das cidades de Santarém (PA) e de Brasília (DF) (BRASIL, 2016). 

As audiências realizadas somente em duas cidades, de distâncias enormes do rincão amazônico, 

e que exigem deslocamentos e recursos para tal, indubitavelmente, representam um fator que 

dificulta a participação de stakeholders de Roraima nas discussões das políticas públicas para 

a região Norte e, particularmente, para o próprio estado. 

Embora cada estado federativo tenha o seu Plano Plurianual (PPA), por força de lei, 

muitas vezes as proposituras postas tornam-se dissonantes com as políticas de transportes 

definidas nos órgãos brasileiros da esfera federal. Os estados, incluído Roraima, poderiam obter 

relevantes ganhos de cooperação, se convergissem suas capacidades e potencialidades para um 
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conjunto de ações compartilhadas, que pudessem colaborar no combate às desigualdades 

territoriais e fortalecer a regionalização das políticas públicas contidas no PPA (IPEA, 2018). 

 

6.3 A participação nas políticas públicas de transportes de Roraima 

Com o olhar mais restrito aos âmbitos político-administrativos do estado de Roraima, é 

possível afirmar que os Planos Plurianuais (PPA) são os instrumentos maiores de decisão e 

implementação de políticas de transportes do Estado. O Plano Plurianual — 2012/2015 de 

Roraima, foi desenvolvido no II Fórum de Desenvolvimento Sustentável, gerando o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima/Plano Plurianual (PDS/PPA 2012/2015). 

 Os PPAs são leis de iniciativa dos poderes executivos federal, estadual e municipal, com 

previsão no parágrafo 1º e 7º do Art. 165 da Constituição Federal de 1988, que estabelecem 

prioridades de investimentos quadrienais de forma conjunta, incluído as de infraestrutura, 

sobretudo quanto à diminuição das desigualdades inter-regionais (BRASIL, 2016).  

A metodologia do Fórum teve a inscrição de 607 representantes da sociedade civil 

organizada e representantes de órgãos públicos, para a discussão em 13 Câmaras Temáticas. 

Também, foi disponibilizado um link (www.seplan.rr.gov.br), informando sobre o propósito do 

Fórum e coleta de sugestões que foram discutidas no referido evento. Na sequência, sociedade 

e governo analisaram e aprovaram o documento que foi apresentado na plenária final 

(SEPLAN/RR, 2011). Os projetos prioritários elencados no PPA 2012/2015 de Roraima na 

“estratégia” de Infraestrutura e Urbanismo foram: 1. Projeto, Restauração, Implantação e 

Pavimentação de Vicinais e Obras de Arte com foco em regiões produtivas; 2. Projeto, 

Restauração, Implantação, Pavimentação e Supervisão de Rodovias Estaduais, Federais e Obras 

de Arte; e 3. Infraestrutura Portuária Fluvial, com a concepção do sistema Multimodal.  Outro 

projeto relacionado à infraestrutura de transportes e logística foi incluído na “estratégia” 

Planejamento Energético: 1. Conceber e Implantar o Plano Estadual de Logística e Transporte 

em consonância ao PNLT — Plano Nacional de Logística e Transporte do Governo Federal—

, visando aportar competitividade ao estado de Roraima, através da integração modal interna e 

internacional e apoio em plataformas logísticas, tecnologia de informação e treinamento de 

recursos humanos (SEPLAN/RR, 2011).   

Para o período subsequente, o PPA 2016/2019 de Roraima foi elaborado a partir de 

entrevistas com representantes de diversos segmentos produtivos e de gestores federais, 

estaduais e municipais, além de fóruns regionalizados, consolidado no III Fórum Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável, procurando conhecer demandas e suas especificidades. O evento 
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foi constituído de 11 Câmaras Temáticas, ficando a área de logística de transportes vinculada à 

intitulada “estratégia” Infraestrutura e Urbanismo (SEPLAN, 2015).  

Não há publicação do número de participantes nem quem são os participantes nesse III 

Fórum, mas foram definidos os seguintes projetos prioritários no PPA 2016/2019 de Roraima 

relacionados com a infraestrutura de transportes: 1. Restauração, implantação, pavimentação, 

manutenção e conservação de rodovias estaduais, federais e obras de arte e; 2. Restauração, 

manutenção e conservação, implantação, pavimentação de vicinais e obras de arte, priorizando 

as regiões produtivas (SEPLAN/RR, 2015).    

A falta de articulação entre os PPAs das Unidades Federativas, a União e as demais 

partes interessadas nas decisões de políticas públicas para o setor de transporte pode trazer 

dificuldades para o atendimento e priorização das necessidades dos diversos stakeholders.  Por 

exemplo, o PPA 2012-2015 do Governo Federal não apresenta nenhum programa específico 

para a Faixa de Fronteira, o que não admite a alocação de recursos obrigatórios para dar suporte 

à modernização da infraestrutura de transportes e conexão logística dos modais para facilitar a 

distribuição, exportação e importação dos produtos, embora exista uma ação no PPA para a 

infraestrutura econômico-social da Faixa de Fronteira (IPEA, 2018).  Ainda que seja um 

estado fronteiriço internacionalmente, também não existe programa similar nos PPA de 

Roraima, o que retrata a fragilidade nos canais de comunicação e a falta de articulação entre os 

entes federativos e o Governo Federal. Mesmo assim, o PPA de Roraima menciona o processo 

de implantação do Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de 

Fronteira, sob a coordenação do Ministério da Integração (SEPLAN/RR, 2011), o que mostra 

maior contradição, pois esse órgão não apresenta resultados.    

Assim como as Faixas de Fronteira, no caso de Roraima, outras políticas públicas 

voltadas à infraestrutura de transportes recebem pressões de entidades ambientais, de defesa de 

povos indígenas e de órgãos públicos de controle (restrições legais), a exemplo das “Faixas de 

Domínio” (áreas dos perímetros urbano e rural que compreendem a própria pista das estradas 

até 40 m de cada lado, incluindo os canteiros, pontes, viadutos, túneis e acostamentos). Segundo 

o DNIT (2015), essas pressões impedem ações mais céleres dos governos locais quanto do 

Governo Federal, sobretudo na liberação de recursos diante das exigências burocráticas. A falta 

de articulação entre os stakeholders dos entes federativos e os da União, com referência ao 

alinhamento dos respectivos PPAs, fomenta um ambiente conflituoso, gerando mais pressões.  

O Programa Federal de Faixas de Domínio (ProFaixa) iniciou a regularização das Faixas 

de Domínio das rodovias e ferrovias do país, que formaliza o início da titulação das terras e 

edificações, inclusive para saber se as decorrentes de invasões e surgimento de aglomerações 
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urbanas são registradas em nome da União ou de particulares (DNIT, 2015). Identificada a 

invasão, as soluções podem ser a remoção das populações e das edificações prediais ou a 

construção de contornos para os desvios dos tráfegos rodoviários ou ferroviários, sendo exigida 

a identificação dos stakeholders locais para que se estabeleçam espaços de diálogos, com o 

objetivo de buscar soluções e definir prioridades e cursos de ações.  

Este trabalho entende ser importante ao estudar que os stakeholders locais possam 

colaborar na escolha ou adaptação das alternativas às condições específicas e aos anseios das 

pessoas a serem beneficiadas, sendo a informação e a transparência elementos integradoras, que 

evitam conflitos ou oposições dos stakeholders ou a sua adesão (FERRARY; PESQUEUX, 

2004). No caso da construção da BR-432, em 12 de fevereiro de 2020, o DNIT/RR lançou o 

Edital de Pregão Eletrônico n.° 0020/2020-26, no valor global de R$ 2.137.102,61, agendando 

para o dia 27 de fevereiro de 2020 a entrega das propostas das empresas concorrentes, cujo 

objeto é a:  

 

Contratação de empresa especializada para apoio aos serviços de desapropriação, 

incluindo a elaboração/ revisão/complementação de cadastros técnicos, elaboração de 

relatório genérico de valores e de laudos de avaliação, recolhimento de documentação 

dos proprietários/posseiros e respectivos imóveis, bem como apoio à instrução e 

condução dos processos individuais de desapropriação, exigidos pelas obras de 

construção da BR-432/RR (D.O.U., 2020a). 

 

No entanto, no dia 28 de fevereiro de 2020, um dia após as entregas das propostas, houve 

a suspensão do Edital de Pregão Eletrônico n.° 0020/2020-26 (D.O.U., 2020b), sem nenhuma 

justificativa formal. Como se observa no objeto licitatório, não há menção a quaisquer 

participações decisórias dos stakeholders proprietários e posseiros nessa fase de implementação 

do projeto de construção da BR-432, assim como não houve na fase elaboração do projeto. Aos 

proprietários ou posseiros do entorno da BR-432, de acordo com o Edital, cabe ação passiva 

em atendimento às exigências do DNIT/RR, caso os serviços em comento venham a ser 

executados.  
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

7.1 A relação da ciência com o estudo de caso pesquisado 

A ciência produz efeitos de admiração, tendendo a prosperar com os seus erros, 

epistemologicamente, em busca da melhor compreensão do mundo, através de um 

aperfeiçoamento sucessivo, imaginativo e disciplinado do pensar (SEGAN, 1996). Embora a 

ciência parta de crenças advindas da lógica e do bom senso, “a reflexão é anterior à ciência, que 

apenas se serve dela com mais método” (DURKHEIM, 2007, p. 15–16).  

O processo de pesquisa, para adquirir valor científico, deve incorporar um valor próprio 

(truth value), aplicabilidade (applicability), consistência (consistency) e neutralidade 

(neutrality) (GUBA, 1981; GUBA; LINCOLN, 1988). Em termos concretos, a neutralidade na 

prática científica é abalada em virtude das “interferências externas, de natureza religiosa, 

política ou ideológica” (OLIVEIRA, 2008, p. 109).  

Nesse passo, para fazer ciência, é imprescindível praticar o hábito de antecipar as 

perguntas, sobretudo se há pontos fracos na investigação, pois a ciência se manifesta pela 

evidência dos fatos científicos, devendo comunicar não apenas as descobertas e produtos, mas 

ensinar o método crítico utilizado, pois ressalta o modo de pensar, de controlar as coisas, de ter 

domínio sobre si, de seguir um rumo seguro.   

Esta pesquisa procurou compreender como se dá a inserção e atuação dos stakeholders 

no processo de elaboração e implementação de políticas públicas em infraestrutura de 

transportes rodoviários de cargas, em específico a construção da BR-432 em Roraima. Para 

tanto, elaborou-se a pergunta principal desta pesquisa, dividida em duas: (i) como se dá o 

envolvimento dos stakeholders no processo de elaboração e implementação de políticas de 

infraestrutura de transportes de Roraima?; e (ii) que fatores afetam esse envolvimento?  

 

7.2 O método 

O método é, talvez, o traço mais permanente e garantia última do crédito que merecem 

as conclusões da pesquisa científica, cuja multiplicidade e rigor dos controles a que foi 

submetida reforça a confiança dos resultados (NAGEL, 1972). Nesse sentido, o método é 

central no processo científico como uma experimentação resultante do processo comunicativo 

entre diferentes indivíduos e mundos sociais (BOURDIEU, 1999), e que segue o caminho da 

dúvida sistemática, metódica e questionadora da realidade, assim definindo uma linha de 
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raciocínio a ser empregada na pesquisa, por meio de um arranjo de processos ou operações 

mentais.   

Segundo Osterne et al. (2013), os métodos serão escolhidos a depender das 

especificidades do objeto de estudo de cada ciência e do problema de pesquisa, sendo que uma 

das variáveis a serem consideradas na pesquisa é a técnica de coleta de dados. De acordo com 

vários autores (BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 1987; DUBÉ; PARÉ, 2003), a relevância 

da descrição do processo de coleta de dados permite maior credibilidade dos resultados. Yin 

(2005) relata que os métodos de coleta de dados podem trazer muitos benefícios à pesquisa, 

inclusive maximizando-os.  

A pesquisa adotou o método do estudo de caso, pois representa observação e completa 

descrição (BONOMA, 1985; TULL; HAWKINS, 1976), além de procurar o entendimento de 

fatores relacionais das situações (DENSCOMBE, 2003). Para Yin (2005), o estudo de caso é 

recomendado para questões de pesquisa que envolvam “como” e “por que”, em que o 

pesquisador tenha pouco controle sobre os eventos e quando o objeto pesquisado seja um 

fenômeno atual.  

 

7.3 Natureza e caráter da pesquisa 

É ao rigor científico que a pesquisa deve compromisso. No caso da pesquisa 

quantitativa, são usados critérios de validade interna (quando as conclusões são adequadas para 

a amostra estudada) e externa (quando as conclusões extraídas de uma amostra são aplicáveis 

à população de onde a amostra foi obtida ou à outra população) (ALLWEIGHT; BAILEY, 

1991), além de critérios de objetividade (relacionado à capacidade de demonstração e 

confirmação independentes) (COSTA; KRÜGER, 2003, p. 5) e de confiabilidade (referente à 

firmeza do uso de um procedimento de pesquisa na mensuração e interpretação de um 

fenômeno, aplicável de mesma maneira em diferentes eventos) (GASKELL; BAUER, 2002; 

KIRK; MILLER, 1986). 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa procura: (i) a confiabilidade, por meio da 

credibilidade, quanto à capacidade de confirmação dos dados fornecidos pelos participantes; 

(ii) a transferibilidade, no tocante à capacidade de os resultados do estudo serem aplicados 

noutros contextos; (iii) a consistência, no que se refere à possibilidade de investigadores 

externos usarem o mesmo método em outras pesquisas; e (iv) a aplicabilidade, referente à 

confirmação de outros investigadores da aplicação dos métodos, validando-os (LINCOLN; 

GUBA, 1991).   
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A natureza qualitativa desta pesquisa é evidenciada pela preocupação em aprofundar o 

conhecimento de um fenômeno a partir das pessoas ou grupos sociais nele envolvidas, qual seja 

o envolvimento de stakeholders nas decisões e implementações de políticas públicas para a 

infraestrutura de transportes em Roraima, buscando entender, numa abordagem interpretativa 

de mundo (as coisas em seus cenários naturais), os fenômenos e os significados conferidos pelas 

pessoas (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Isto posto, a decisão pela pesquisa qualitativa deve-se pela intenção do investigador de 

compreender as motivações, aspirações e atitudes dos stakeholders nas relações (MINAYO, 

2001) que envolvem as escolhas e implementação daquelas políticas públicas. As pesquisas 

qualitativas, “[...] usando, ou não, quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento a 

partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem” (CHIZZOTTI, 2006, p. 

28).  

A pesquisa qualitativa utiliza-se das entrevistas, observação, uso de diários, formulário 

e análise documental; já a pesquisa quantitativa pode adotar esses mesmos métodos de coleta 

de dados, além de instrumentos tipo survey, amostra probabilística, escalas, testes e medidas 

para o tratamento estatístico na análise dos dados coletados (TEIXEIRA, 2003, p. 189). Esta 

pesquisa também é descritiva, pois “[...] visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2010, p. 29) 

no intuito de compreender como as políticas públicas de infraestrutura de transportes são 

escolhidas e implementadas em Roraima. 

  

7.4 Coleta dos dados 

A partir de março de 2018, foram realizados levantamentos de referências bibliográficas 

e fichamento dos textos. Este estudo iniciou-se com o aprofundamento das pesquisas 

bibliográficas. Além da pesquisa bibliográfica, esta pesquisa buscou dados documentais para 

formar maior robustez teórica acerca das políticas públicas em infraestrutura de transportes e a 

participação de stakeholders nas suas elaborações e implementações no Brasil, mais 

especificamente em Roraima.  

A “pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, [...] a fim de descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características 

ou tendências [...]” (PÁDUA, 1997, p. 62). Sendo assim, este estudo se baseou em elementos 

de investigação de publicações analógicas e digitais, como livros, artigos científicos e páginas 
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de web sites (fontes bibliográficas), além de jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais e 

leis (fontes documentais), entre outros.  

Paralelamente, foram estabelecidos os primeiros contatos com os stakeholders 

governamentais e não governamentais para a identificação dos entrevistados, como também a 

coleta de dados secundários. A partir de meados de 2019, foram aplicadas as entrevistas 

semiestruturadas, constituídas de perguntas abertas e na qual o entrevistador tem a a liberdade 

de aprofundar em determinado ponto se considerar necessário, quando houve uma parada dos 

trabalhos devido a uma licença médica do entrevistador.  

Esta pesquisa contou com entrevistas semiestruturadas de 5 stakeholders, sendo 1 

stakeholder governamental, gestor público federal; 2 stakeholders governamentais, 

parlamentares federais; e 2 stakeholders não governamentais, líderes indígenas. A pesquisa 

também contou com entrevistas não estruturadas de 6 stakeholders não governamentais, sendo 

2 stakeholders, gestores públicos estaduais; 2 stakeholders, representantes do setor produtivo; 

e 1 stakeholder, representante do setor logístico. Os 11 atores dessas organizações, 

compreendidos como partes interessadas na construção da BR-432 ou impactadas no decurso 

da elaboração e implementação da rodovia, foram previamente identificados como 

stakeholders.  

A escolha dos stakeholders foi a critério do pesquisador, conforme a acessibilidade ao 

entrevistado e a importância desse representante como gestor, parlamentar, representante ou 

líder, notadamente quanto à experiência, influência e participação de cada um nas decisões 

organizacionais, a partir das orientações das organizações. Igualmente, foram realizadas duas 

entrevistas não estruturadas, em que os entrevistados falaram exclusivamente de aspectos 

histórico-políticos da construção da BR-432, aqui não considerados stakeholders.  

Os líderes indígenas da TI Malacacheta e TI Canauanim desistiram de participar das 

entrevistas, sem justificativas. E ainda, foram enviados convites para entrevistas aos 

parlamentares federais (senadores e deputados) e prefeitos do município de Cantá, com 

mandatos de 2011 a 2020, sendo que apenas dois parlamentares federais aceitaram as 

entrevistas como já foi mencionado. 

Esses stakeholders governamentais e não governamentais foram subdivididos em cinco 

categorias: (i) dirigentes de órgãos públicos; (ii) parlamentares; (iii) representantes de 

organizações de classes produtoras; (iv) operadores logísticos; e (v) representantes indígenas, 

no sentido de melhor adequação das perguntas elaboradas nas entrevistas semiestruturadas.  Os 

quadros 13 e 14 seguintes apresentam um panorama do perfil desses representantes. 
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Quadro 13 – Perfil dos stakeholders governamentais 

Categorias das 

representações 
Função dos stakeholders Características dos representantes 

 

 

 

 

Dirigentes de 

Órgãos Públicos 

 

 

 

 

 

Parlamentares 

Fonte: Do autor. 

 

Representante da Secretaria de 

Estado da Infraestrutura de 

Roraima (SEINF)  

A SEINF3 é uma secretaria da administração direta do 

Governo de Roraima. Entre as competências, está a 

elaboração de projetos, coordenação, fiscalização e 

execução de obras estaduais sejam elas de construção e/ou 

reforma. 

Representante da Secretaria 

de Estado do Planejamento e 

Desenvolvimento (SEPLAN) 

A SEPLAN4 observa a política de desenvolvimento 

econômico e social do estado, assessorando o governador 

em assuntos de política de desenvolvimento econômico e 

social do estado, estabelece medidas necessárias e garante 

sua execução. 

 

Representante da 

Superintendência do 

Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 

em Roraima (DNIT/RR) 

O DNIT-RR5 é uma autarquia que tem por objetivo 

implementar a política de infraestrutura de transportes 

terrestres e aquaviário do país, além de ser responsável 

pela manutenção, recuperação e construção de vias de 

transportes federais. 

Dois políticos que alocaram 

verbas parlamentares 

Representantes eleitos pela população de Roraima para a 

Câmara de deputados federais. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Quadro 14 – Perfil dos stakeholders não governamentais 

Categoria dos 

representados 
Função dos stakeholders Características dos representantes 

 

 

 

Representantes 

de 

Organizações 

de Classes 

Produtoras 

 

 

 

 

 

  

Representante da 

Fecomércio Roraima 

 

A Fecomércio6 Roraima é representante das categorias 

produtores de bens, serviços e turismo no estado de Roraima, 

que tem como objetivo assegurar às classes empresarial e 

sindical as melhores condições para gerar resultados 

positivos e desenvolver a sociedade. 

Representante da Federação 

da Agricultura do Estado de 

Roraima — FAERR 

Representante da 

Organização das 

Cooperativas do Brasil — 

OCB 

 

A FAERR7 representa todos os sindicatos rurais 

roraimenses, na defesa de seus direitos e interesses, 

promovendo o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental do setor agropecuário. 

A OCB8 é o órgão máximo de representação das 

cooperativas no país, responsável pela promoção, fomento e 

defesa do sistema cooperativista, em todas as instâncias 

políticas e institucionais. 

 
3 Disponível em: http://www.seinf.rr.gov.br/index.php/institucional/apresentacao. Acesso em 01 de nov. 2020. 
4 Disponível em: http://www.seplan.rr.gov.br/index.php/downloads/download/73-ppa-2019-e-ficha-de-

cadastro/62-manual-eletronico-avaliacao-ppa-2019. Acesso em: 01 de nov. 2020. 
5 Disponível em: http://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/insitucional. Acesso em: 16 maio 2020. 
6 Disponível em: https://fecomerciorr.com.br/institucional/missao-visao-e-principios/. Acesso em: 17 maio 2020. 
7 Disponível em: https://www.faerrsenar.org.br/faer/sobre-a-faerr. Acesso em: 07 jul. 2020. 
8 Disponível em: http://www.ocbrr.coop.br/institucional/quem-somos/sistema-ocb-rr.html 

http://www.seinf.rr.gov.br/index.php/institucional/apresentacao
http://www.seplan.rr.gov.br/index.php/downloads/download/73-ppa-2019-e-ficha-de-cadastro/62-manual-eletronico-avaliacao-ppa-2019
http://www.seplan.rr.gov.br/index.php/downloads/download/73-ppa-2019-e-ficha-de-cadastro/62-manual-eletronico-avaliacao-ppa-2019
http://www.dnit.gov.br/acesso-a-informacao/insitucional
https://fecomerciorr.com.br/institucional/missao-visao-e-principios/
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Operadores 

Logísticos 

 

 

 

Representantes 

Indígenas 

Representante da 

Cooperativa dos 

Transportadores Autônomos 

de Cargas do Norte 

(Coopertan) 

A COOPERTAN9 atua há 16 anos, oferecendo qualidade e 

segurança no transporte de cargas em geral para todo o Brasil 

e Venezuela.  

 

Presidente da Associação 

dos Produtores Indígenas da 

Tabalascada — APIT 

A APIT representa os índios produtores agrícolas das etnias 

Wapixana e Macuxi, moradores da Terra Indígena 

Tabalascada10. 

Líder da TI Tabalascada 

O líder indígena é o Tuchaua11. Neste caso representa os 

índios da etnia Wapixana moradores da Terra Indígena 

Tabalascada. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Cada gestor, parlamentar, representante ou líder organizacional foi submetido às 

entrevistas semiestruturadas (apêndice B) ou não estruturadas, devido ao seu poder decisório e 

a sua interação com os outros stakeholders, no período de 2011 a 2020. As perguntas das 

entrevistas envolveram a questão dos fatores condicionantes à participação dos stakeholders 

nas formulações e implementações do projeto de construção da BR-432 e do arranjo 

institucional. Para facilitar o entendimento de alguns dos entrevistados, o termo stakeholders 

nas entrevistas foi substituído por “interessados”.  

As entrevistas semiestruturadas foram elaboradas seguindo um roteiro prévio com 

perguntas principais, incorporando outros questionamentos circunstanciais no decorrer das 

entrevistas (MANZINI, 1990/1991), cujas perguntas e respostas foram gravadas em áudio e 

degravadas (transcritas ipsis verbis em forma escrita), como também respondidas por escrito, 

em alguns casos, após autorização formal dos entrevistados (apêndice A).  

Este estudo foi interrompido em outubro de 2019, pois o pesquisador entrou em licença 

para tratamento de saúde. Reiniciada a pesquisa no primeiro semestre de 2020, logo foi 

sancionada a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020), que dispõe sobre as 

medidas de saúde pública para o combate ao coronavírus, entre elas o isolamento e a quarentena 

das pessoas, no interesse de mitigar a propagação da doença. As medidas para enfrentamento 

emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus foram seguidas pelo governo de 

Roraima, que publicou o Decreto n.º 28635-E, de 22 de março de 2020 (LEGISWEB, 2020), 

declarando estado de calamidade pública, contribuindo para outra paralização da pesquisa.  

 
9 Disponível em: http://www.coopertan.com/index.php/sobre-nos/empresa. Acesso em: 01 de nov. 2020.  
10 Ver Montenegro Filho (2016). 
11 A Palavra "Tuchaua" (que originalmente se escreve com X, "Tuxaua") tem origem indígena vinda do Tupi-

Guarani que significa "aquele que manda" ou “o manda-chuva”. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tuchaua. Acesso em: 25 jun. 2020. 

http://www.coopertan.com/index.php/sobre-nos/empresa
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A despeito das restrições de convivência social, 3 entrevistas semiestruturadas foram 

realizadas presencialmente, enquanto 2 entrevistas semiestruturadas e as 6 entrevistas não 

estruturadas se deram por meio de troca de mensagens eletrônicas, contatos telefônicos e 

webconferências. As respostas dos entrevistados foram organizadas e tratadas no corpo da 

redação da tese. Posteriormente, foram realizadas a revisão e redação final da tese, para entrega 

e defesa da tese. Os dados colhidos nas entrevistas foram tratados por inferências e 

interpretações para um contexto objetivamente social (BAUER; GASKELL, 2002; MINAYO, 

1998). 

 

7.5 Consolidação e análise dos dados  

Os processos de análise, classificação e interpretação das informações foram realizados 

concomitantemente à fase de acompanhamento, observações e entrevistas da etapa de coleta e 

organização de dados (FREITAS; MOSCAROLA, 2000; MACHADO, 2016; MILES; 

HUBERMAN, 1994), quando foram estabelecidos os pontos de divergência e convergência, 

causalidades e possibilidades de generalização entre os dados (PÁDUA, 2010).  

 

7.6 Modelos de análise adotados   

Este estudo adotou os modelos de análise de stakeholders de Donaldson e Preston 

(abordagem das três dimensões) e de Mitchell, Agle e Wood (método de saliência). A 

perspectiva de Donaldson e Preston (1995) refere-se às dimensões: (i) descritivas/empíricas, 

que visam descrever e/ou explicar as políticas organizacionais referentes aos stakeholders; (ii) 

instrumentais que buscam avaliar a repercussão das políticas para stakeholders na dinâmica 

organizacional e nas próprias expectativas dos stakeholders; e (iii) normativas que visam 

identificar a orientação filosófica para a operação e administração organizacionais, sobretudo 

quanto aos interesses legítimos dos stakeholders, com base em princípios de justiça e ética, 

como um fim em si mesmos, e não apenas como um recurso para o atendimento aos interesses 

da organização. 

A propositura de análise estratégica/instrumental de Mitchell, Agle e Wood (1997) 

aborda os atributos: (i) de legitimidade, quando se admite que as ações (normas, valores, 

crenças e definições) de uma entidade sejam aceitas ou apropriadas num determinado contexto 

social; (ii) de poder, relacionado à habilidade dos stakeholders de influenciar uns aos outros nas 

tomadas de decisão, advindo esse poder da força ou ameaça sobre a organização ou projeto 
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(poder coercitivo), por meio das normas ou da comunicação (poder normativo), ou ainda,  

quando se detêm os recursos ou as informações (poder utilitário); e (iii) de urgência, quando 

uma demanda ou situação é de natureza sensível ao tempo ou quando essa demanda ou 

reclamação é sensível ou emergente para o stakeholder.   

Para Mitchell, Agle e Wood (1997), o grau de aderência das partes interessadas a esses 

três atributos serve para classificar os stakeholders como latentes, expectantes, definitivos e/ou 

não influentes. A aderência de um stakeholder pode ser a nenhum, a um, a dois ou a três 

atributos de legitimidade, poder e urgência. Por sua vez, tal aderência a determinado atributo 

pode ser diferente da aderência ao mesmo atributo de outro stakeholder.  Essas relações podem 

se desdobrar em sete classes de stakeholders (adormecido, discricionário, exigente, dominante, 

perigoso, dependente e definitivo). Quando um stakeholder não apresenta aderência a nenhum 

atributo, não havendo a possibilidade de estabelecer processo relacional, esse stakeholder é 

considerado não influente (insignificante).      

A combinação dos modelos de análise de stakeholders de Donaldson e Preston 

(abordagem das três dimensões) e de Mitchell, Agle e Wood (método de saliência) pode 

contribuir para compreender os fatores que motivam/afetam a participação de stakeholders na 

elaboração e implementação de políticas públicas de infraestrutura de transportes. Nesse 

sentido, o quadro 15 apresenta uma síntese sistemática das dimensões e atributos na 

aplicabilidade das categorias escolhidas, tanto nas instituições governamentais quanto não 

governamentais: 

 

Quadro 15 – Proposituras e modelos de análises preliminares 

 

Categorias 

 

Dimensão 

Preliminar 

Atributos preliminares 

Stakeholders Principais 
Stakeholders 

secundários 

Stakeholders  

Terciários 

Latentes Classe Expectantes Classe 
Defini-

tivo 
Classe 

Dirigente de 

órgãos públicos 
Instrumental Poder Adormecido 

Poder 

 

e 

 

legitimidade D
o

m
in

an
te

 

P
o

d
er

, 
le

g
it

im
id

ad
e 

e 
u

rg
ên

ci
a 

D
ef

in
it

iv
o

 

 

Parlamentares 

 

Normativa 
Legitimi-

dade 

 

Discricionário 

Operadores 

logísticos 
Instrumental Poder Adormecido 

Representantes de 

classes produtoras 
Instrumental 

 

Poder 

 

Adormecido 

 

Representantes 

indígenas 

Descritiva/ 

Empírica 
Urgência Exigente 

Legitimida-

de e urgência 

Depen-

dente 

Fonte: Do autor, a partir de Donaldson e Preston (1995) e Mitchel, Agle e Wood (1997)     
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Verifica-se no quadro 15 que as categorias compostas pelos dirigentes políticos e 

operadores logísticos foram identificadas na dimensão instrumental, pois esses stakeholders 

revelam-se mais instrumentalizados para examinar se as políticas resultam ou não em melhor 

desempenho organizacional para a execução.   

  

7.7 Limitações da pesquisa 

A entrevista demandou certo tempo da agenda do entrevistado, devido ao seu caráter 

qualitativo e de busca de entendimento de como se dá o envolvimento dos stakeholders, além 

de que fatores afetam esse envolvimento no processo de elaboração e implementação para a 

construção da BR-432.  

A pesquisa apresentou limitações operacionais devido à indisponibilidade de alguns 

informantes-chave governamentais e não governamentais, por diversos motivos como 

isolamento social devido a pandemia, desinteresse de possíveis entrevistados, entre outros 

motivos descritos adiante. O advento da epidemia global do coronavírus foi outro fator 

complicador para a pesquisa, já que alguns dos stakeholders governamentais e não 

governamentais eram considerados do grupo de risco pela idade avançada, por terem alguma 

comorbidade ou por serem indígenas, estes mais vulneráveis a epidemias. Nesse sentido, alguns 

se isolaram, também dificultando o agendamento para as entrevistas.  

Ainda devido à pandemia, os órgãos públicos adotaram trabalho em regime de 

revezamento e/ou remoto, dificultando o contato com os stakeholders governamentais quando 

da busca de informações e entrevistas. Além do mais, o ano de 2020, de eleições municipais 

em todo o Brasil, trouxe um desafio maior, pois alguns stakeholders governamentais e não 

governamentais se envolveram na campanha eleitoral, o que exigiu um esforço adicional no 

sentido de descobrir quem estaria disponível a ser entrevistado. Dessa forma, dois 

agendamentos foram cancelados por possíveis entrevistados indígenas, o que pode ter deixado 

informações importantes sem registro. Além disso, muitos atores contatados não responderam 

aos convites de entrevistas. 

A despeito da vivência profissional do entrevistador em diversos órgãos públicos de 

Roraima e da ausência de algumas informações, o entrevistador procurou não se deixar levar 

por tendência particular na análise dos dados (efeito bias), como alerta Goldenberg (1997), 

assumindo esse que as suas percepções pessoais deveriam ser vigiadas, no sentido de que 

procurasse evitar interferências em suas conclusões. Nesse sentido, o pesquisador buscou se 

municiar de informações de documentos como artigos de jornais, o Relatório do Projeto: de 
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Elaboração do Projeto Básico de Engenharia das obras de implantação e pavimentação na 

rodovia BR- 432/RR, Plano Nacional de Logística (Relatório para Consulta Pública e Relatório 

Executivo), Plano Plurianual (PPA) de Roraima, a lei do Fundo Estadual de Infraestrutura de 

Transportes (FEIT) de Roraima, entre outros documentos.   

 

7.8 Apresentação do caso: a BR-432 e sua área de influência  

7.8.1 Considerações iniciais 

A BR-432 que não nasceu como rodovia federal se justificou pela necessidade de 

atender à expansão e ocupação do então Território Federal de Rio Branco na década de 1940. 

De acordo com Ferri (1990) e Dantas (2015), em 1943 foi criado o Território Federal de Rio 

Branco, cuja capital era Boa Vista, que só passou a ser chamado de Território Federal de 

Roraima em 1962, para não ser confundido com Rio Branco, capital do Acre. O Território 

Federal foi criado como estratégia do governo brasileiro para garantir o domínio dos espaços 

nacionais despovoados e fronteiriços, notadamente no interesse da segurança nacional; embora, 

a ocupação tenha sido dificultada pela falta de fácil acesso às áreas destinadas aos 

assentamentos (BARBOSA, 1993a).  

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, as rodovias 

federais de ligação começam com o algarismo 4 e têm características definidas. Além disso, 

essas rodovias “apresentam-se em qualquer direção, geralmente ligando rodovias federais, ou 

pelo menos uma rodovia federal a cidades ou pontos importantes ou ainda a fronteiras 

internacionais” (DNIT, 2017). Tais rodovias também recebem dois algarismos acrescidos ao 

primeiro (o 4 no caso), que “variam de 00 a 50, se a rodovia estiver ao norte do paralelo da 

capital federal” (DNIT, 2017), que é onde se situa a BR-432. 

A BR-432 tem seu marco zero na Vila Novo Paraíso, entroncamento entre a BR-174 e 

a BR-210, de Sul a Norte, passando pela sede do município do Cantá (RR), terminando na BR-

401 — que liga Boa Vista/RR à fronteira do Brasil com a cidade de Lethem na República 

Cooperativista da Guiana —, num total de 217,20 km de extensão (DNIT, 2017). Entretanto, a 

abertura da rodovia foi feita inicialmente através de “picadas”12, de Norte a Sul, a partir dos 

anos 1970 de acordo com Getúlio Cruz13.  

 
12 Picadas são caminhos, trilhas e estradas abertos, comumente em matas fechadas, realizados através da força 

braçal, com o uso de facões, foices, machados ou motosserras. 
13 Entrevista realizada em 24/03/2020 no âmbito da pesquisa de campo com o Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz, 

professor adjunto da Universidade Federal de Roraima, foi Secretário de Planejamento do Governo de Roraima 

(1979–1981), Diretor da Carteira de Desenvolvimento do Banco de Roraima S.A. (1982–1984), Presidente do 
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Segundo Valter Baccarin14, a partir de 1981, o governador do ex-Território de Roraima, 

Ottomar de Souza Pinto (PDS), aproveitou a estrada-tronco15 (principal) que fazia ligação a 

estradas vicinais no modelo “espinha de peixe” para estender a rodovia aos assentamentos rurais 

Confiança I, II e III, inclusive com a construção da ponte de ferro sobre o rio Cachorro, na Vila 

Central, intensificando a emigração financiada pelo Governo do estado de Roraima 

(ALMEIDA; OLIVEIRA, 1998).  

A rodovia, que reduziria em torno de 40 km a distância entre Boa Vista e Manaus em 

relação à BR-174, não foi concluída no trecho que ligava o assentamento Confiança III à Vila 

Novo Paraíso para não prejudicar os negócios ao longo da BR-174, principalmente da cidade-

porto de Caracaraí, também por ordem do Governador ao administrador da regional Valter 

Baccarin, ainda em final de 1981, segundo este último afirmou. 

Posteriormente, conforme relatam Valter Baccarin e José Pedro Christ16, já no primeiro 

governo eleito de Roraima (1991/1994), o governador Ottomar de Souza Pinto (PTB) mudou 

de ideia e promoveu a ligação rodoviária do assentamento Confiança III à Vila Novo Paraíso, 

ainda sem asfaltamento. O governador Ottomar Pinto escolheu a região para assegurar a sua 

política de ocupação territorial, por acreditar no seu potencial agropecuário, ideia essa 

alimentada desde a década de 1980. Nesse sentido, é possível inferir que a estrada estava ligada 

à viabilidade das políticas de assentamento dirigido dos governos federal, desde a década de 

1950, e estadual a partir da década de 1980.  

Em seguida, no governo de Neudo Ribeiro Campos (PTB), a estrada transformou-se na 

rodovia estadual RR-170 pela Lei n.º 164 de 18 de março de 1997 (TJRR, 1997), com apenas 

10 km asfaltados, próximos à BR-401 e à capital Boa Vista (DER, 1997). Logo depois, em 

2000, a antiga RR-170 foi federalizada, por meio da Lei n.º 10.031/2000 (TCU, 2006), já no 

governo de presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), quando passou a se denominar BR-

432. A rodovia adentra a cidade de Cantá e continua serpenteando o seu interior e o interior do 

município de Caracaraí, onde se localizam alguns dos assentamentos agrícolas (produtores de 

 
Banco de Roraima S.A. (1984–1985), Presidente do Conselho Territorial do Território Federal de Roraima (1980), 

Governador do Território Federal de Roraima (1985–1988), Membro do Conselho de Administração da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), Conselheiro do Conselho Deliberativo da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Presidente da Empresa Administradora da Zona 

de Processamento da Exportação de Boa Vista (2010–2012), Secretário de Planejamento, Economia e Finanças do 

Município de Boa Vista (2007–2012). 
14 Entrevista realizada em 19/10/2020 no âmbito da pesquisa de campo com o professor Valter Baccarin, ex-

administrador da Colônia Agrícola do Cantá no período de 1981 a 1983. 
15 Estrada-tronco é uma rodovia principal, que serve de referência para as rodovias secundárias (vicinais). 
16 Entrevista realizada em 29/09/2020 no âmbito da pesquisa de campo com o Eng. Civil José Pedro Christ, que 

ocupou vários cargos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT-RR, chegando a exercer 

o cargo de Superintendente Regional do (2014– 2017 e 2019–2020). 
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culturas tradicionais, tais como mandioca, abóbora, abacate, melancia, arroz, milho, abacaxi e 

banana), vilas e comunidades indígenas (ver figura 11).  

 

Figura 10 – Mapa institucional do estado de Roraima 

 
Fonte: SEPLAN, 2012. 

 

7.8.1.1 Áreas contíguas à BR-432 

 A BR-432 (ver figura 12) é uma rodovia federal de ligação, com assentamentos 

agrícolas e terras indígenas na sua área de influência.  
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Figura 11 – Mapa rodoviário de Roraima17 

 
Fonte: Wikipedia, 2020. 

 

Em 1951, foi fundada a Vila ou Colônia Agrícola Brás de Aguiar (atual município de 

Cantá) para produzir alimentos de primeira necessidade como arroz, feijão e mandioca e 

abastecimento de Boa Vista, com 40 famílias nordestinas assentadas (LEONARDI, 2000), 

sendo implantado em 1957 o sistema de assentamentos em estradas vicinais (também chamado 

“espinha de peixe”), consistindo em diversos ramais, ligados a uma estrada-tronco principal 

(BARBOSA, 1993a).  

A finalidade da construção das estradas no modelo “espinha de peixe” foi a de facilitar 

o escoamento da produção e a locomoção dos colonos que precisavam vender seus produtos e 

desfrutar dos serviços de Boa Vista (DANTAS, 2015; SILVEIRA; GATTI, 1988). O modelo 

“espinha de peixe” não criou “núcleos urbanos de suporte para os assentados”, o que os 

obrigavam a deslocarem-se para as sedes das duas únicas cidades, Boa Vista e Caracaraí, 

quando precisavam de saúde, educação e demais serviços (MDA, 2010, p. 68). 

A partir da década de 1960, Roraima expandiu os projetos de assentamento para as áreas 

tradicionalmente habitadas pelos indígenas das etnias Macuxi e Wapixana (BORTOLON, 

 
17 Mapa Rodoviário do estado de Roraima, Brasil. Esse mapa foi feito derivando-se a imagem livre 

image:Roraima_MesoMicroMunicip.svg. 
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2014), ainda que o rio Branco fosse um obstáculo natural para o deslocamento da margem 

direita, onde se localiza Boa Vista, para a outra margem e vice-versa. Em 1972, foi iniciada a 

construção da ponte dos Macuxis, cuja conclusão, em 1975, facilitou a travessia do rio Branco 

por via rodoviária em direção Sudeste (BR-401).  

A ponte dos Macuxis tem início no km 2 da atual BR-401, rodovia concluída em 1978, 

fazendo ligação direta de Boa Vista às cidades de Bonfim (RR), fronteira com a cidade de 

Lethem, na Guiana, e dando acesso à então Colônia Agrícola Brás de Aguiar (Colônia do 

Cantá), hoje município de Cantá18, pela BR-432 no sentido Norte-Sul, no km 10,519, à margem 

direita da BR-401.  

Após a construção da Ponte dos Macuxis em 1978, Santos (2010) menciona que, 

naquele mesmo ano, o Governador do Território Federal de Roraima, Fernando Ramos Pereira 

(ARENA), na “inauguração do escritório da Assistência Técnica e Extensão Rural (ASTER)” 

[...] “anuncia a construção da estrada que dava acesso à Colônia do Cantá, como tentativa de 

melhorar o escoamento da produção [...]” (SANTOS, 2010, p. 39). A construção da ponte dos 

Macuxis estimulou a migração e a especulação imobiliária no município do Cantá.  

Mas foi entre os anos de 1979 e 1980, no Governo Ottomar de Souza Pinto (PDS), que 

foram realizadas a construção e recuperação de várias estradas vicinais, incluindo a de acesso 

à então Colônia do Cantá. Nesse governo também foram definidas as áreas dos seis novos 

municípios, criados pela Lei n.º 7.009, de 1º de julho de 1982, ainda no Território Federal de 

Roraima, a saber: Mucajaí, Alto Alegre, Normandia, Bonfim, São Luiz e São João do Baliza 

(CÂNDIDO, 2015). Até então só existiam duas cidades no Território: Boa Vista, que fora 

emancipada do município de Moura (AM) em 1890, e Caracaraí, emancipada de Boa Vista em 

1955 (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Almeida e Oliveira (1998), em meados da década de 1980, teve início um ciclo 

de explosão migratória (ver tabela 2), devido a alguns fatores como a criação desses municípios, 

a nova frente garimpeira, a expansão da fronteira agrícola e a possibilidade de transformação 

do Território em Estado. O aumento do acesso à terra e a abertura de novos processos de 

colonização, no bojo do POLORORAIMA20, com a criação dos Programas de Assentamento 

Rápido (PAR) e os Programas de Assentamento Dirigido (PAD), também estimularam a 

 
18 O município do Cantá foi instituído a partir da Lei n.º 009, de 17 de outubro de 1995 com terras dos municípios 

de Bonfim e Caracaraí. Deve-se ressaltar, que até aquela data, toda região da serra do Cantá era habitada por povos 

indígenas (FREITAS, 1988). 
19 A medição do km 0 ao km 10,5 da BR-401 foi realizado pelo autor.  
20 O POLORORAIMA foi criado em 1975, como parte do programa de Polos da Amazônia (POLAMAZÔNIA), 

que por sua vez fazia parte do II Plano de Desenvolvimento da Amazônia (II PDA), como estratégia da política de 

desenvolvimento e integração nacional, por meio da ocupação físico-territorial de Roraima (BARBOSA, 1993b).    
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migração, comentam Almeida e Oliveira (1998), embora a época fosse “marcada por um 

eventual abandono dos colonos por parte do governo local” (BARBOSA, 1993a, p. 185).  

 

Tabela 2 – Distribuição do fluxo migratório para Roraima (out. 1980 a nov. 1984) 

Ano 
Zona Total 

(N.º de migrantes) 
Urbana         Rural 

1980  624              1.546 2.170 

1981          1.259              5.281 6.540 

1982             862              2.615 3.477 

1983             802              1.778 2.580 

1984             956              1.953 2.909 

Total          4.503            13.173 17.676 

(%)           25,5               74,5 - 

Fonte: SEPLAN (1985). 

 

 Segundo Barbosa (1993), 96% dos migrantes que chegaram a Roraima na década de 

1980 tinham como destino a zona rural. Entretanto, as estatísticas mostram que foi neste mesmo 

período que se assistiu ao crescimento da taxa da população urbana, chegando a 10,8%, 

enquanto a da população rural alcançou 2,66%. Para esse autor, diversos fatores contribuíram 

para a produção desta realidade, entre eles a distância do único mercado consumidor (Boa 

Vista), a especificidade do ecossistema amazônico e o abandono dos agricultores pelo Estado.  

Em 1988, o Território Federal de Roraima se transformou em Estado Federativo do 

Brasil, cuja efetivação deu-se em 1991 com a posse do Governador Ottomar de Sousa Pinto 

(PTB), por via eleitoral, em conformidade com o § 1º, combinado com o § 2º do Art. 14 (Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT), da Constituição Federal do Brasil de 

1988. Em 1994, de acordo com o IBGE (2005) e Oliveira (2008), foram criados mais dois 

municípios, Caroebe e Iracema; e, em 1995, os municípios de Amajari, Cantá, Pacaraima, 

Rorainópolis e Uiramutã. 

Vale ressaltar que, desde os anos 1990, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e 

organismos não governamentais como o Conselho Indígena de Roraima (CIR) se manifestaram 

contra a criação de municípios em áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas 

(SANTILLI, 2001). E a partir daquela década, foram realizadas as demarcações e 

homologações de terras indígenas, inclusive nos municípios de Cantá e Caracaraí, atendidos 
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pela ainda denominada RR-170, hoje rodovia federal BR-432, embora as terras indígenas de 

Caracaraí não estejam na área de influência da rodovia. 

  

7.8.2 BR-432 e o estado de Roraima 

O asfaltamento no início de 2005 fez crescer a especulação imobiliária na área de 

influência da BR432, surgindo denúncias de benefícios ilegais de recursos do governo a alguns 

agricultores na área de influência da BR-432, de grilagem de terras e de coações aos agricultores 

insatisfeitos, denúncias essas protocoladas como Denúncia n.º 02/2005 na Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2005).  

As denúncias partiram do senhor Edimilson Pereira Lima, que, em setembro de 2005, 

afirmou, por mensagem eletrônica à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural (CAPADR), da Câmara dos Deputados, que uma articulação de 

cooperativas, gerentes de bancos, gerentes de entidade do Sistema S, agentes públicos e 

inclusive deputados, além de outros políticos, providenciavam a elaboração de projetos e a 

liberação de recursos financeiros oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), para pequenos agricultores das localidades de Quitauaú 

(Serra Grande II), vicinal I (Vila São Francisco), vicinal 3 (Esperança), vicinal 4 (Confiança 

II), vicinal 11 (Confiança III) e PA-170, mesmo que não se enquadrassem nos requisitos do 

programa (BRASIL, 2005, 2008a).  

Atualmente, os requisitos para o direito ao financiamento do PRONAF são: i) residir no 

lote ou próximo; ii) obter renda bruta de, no mínimo, 50% originária da atividade do lote; e iii) 

não ser proprietário ou de área superior a quatro módulos fiscais, contíguos ou não, entre outros 

(BNDES, 2020).     

A denúncia n.º 02/2005 do senhor Edimilson Pereira Lima foi acolhida pela CAPADR. 

Em março de 2006, o relator deputado Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB), membro da 

CAPADR, pediu que a Comissão convocasse o denunciante para uma audiência, no interesse 

de que ele apresentasse mais dados sobre o que denunciara. Paralelamente, o relator pediu o 

encaminhamento de cópia da denúncia ao Tribunal de Contas da União - TCU, à Corregedoria 

Geral da República – CGR e à Procuradoria Geral da República - PGR e, por erro, ao 

Procurador-Geral do Estado de Rondônia, quando deveria ser para o de Roraima (BRASIL, 

2006, 2009). Os agricultores contraíram o empréstimo, mas não conseguiram honrar com as 

suas dívidas.  
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Paralelamente às denúncias, em março de 2005, foram iniciadas as obras de 

pavimentação da BR-432, correspondente a 25,7 km do subtrecho entre Vila Central (km 167,6) 

e o município de Cantá (km 193,3), na direção Sul-Norte, através do convênio entre a União e 

o Governo de Roraima (TCU, 2006). Desses 25,7 km, passados 14 anos, ainda não foram 

asfaltados 12,70 km, que passaram para a responsabilidade do Exército Brasileiro (6º Batalhão 

de Engenharia de Construção) em 2017. 

 Diante desse cenário e no intuito de proteger da invasão de grileiros e 

garimpeiros em áreas tradicionalmente habitadas por populações indígenas, agora com a maior 

facilidade de acesso com a construção da rodovia BR-432, o Governo Federal do Brasil 

homologou algumas Terras Indígenas no entorno da BR-432, na região da Serra da Lua, como 

as Terras Indígenas (TI) Malacacheta, Canauanim e Tabalascada (ver figura 13).  

 

Figura 12 – Mapa geográfico da localização das Terras Indígenas Malacacheta, Canauanim, e 

Tabalascada 

 
Fonte: Arquivo da Funai (RR), 2010. 

 

De acordo com FUNAI/PPTAL/GTZ (2008), IBGE (2010) e Silva (2013), as TIs 

Malacacheta, Canauanim e Tabalascada ocupam quase 53 mil hectares do município de Cantá. 

As TIs Malacacheta e Canauanim foram homologadas no primeiro mandato do Presidente 
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Fernando Henrique Cardoso (PSDB); já a TI Tabalascada foi homologada no primeiro mandato 

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com uma população total de 2.163 indígenas das 

etnias Wapichana e Macuxi, conforme demonstra o quadro 16. 

 

Quadro 16 – Terras indígenas na área de influência da BR-432 

Diploma legal  
Terra 

indígena 
Comunidades Pop. Etnia Municípios 

Área 

demarcada 

(ha) 

Decreto Presidencial 

(08/01/1996) 
Malacacheta 

Jacaminzinho, 

Gavião e 

Centro 

776 Wapichna Cantá 28.631,8258 

Decreto Presidencial 

(15/02/1996) 
Canauanim 

Campinho, 

Barro 

Vermelho e 

Centro 

834 

 

Wapichana 

e Macuxi 
Cantá 11.182,4372 

Decreto Presidencial 

(19/04/2005) 
Tabalascada 

Inajá, 

Lajes, Centro 

e 

Campinarana 

553 Wapichana  Cantá 13.014,7374 

TOTAL 2.163 - - 52.829,0009 

Fonte: (FUNAI/PPTAL/GTZ, 2008; IBGE, 2010; SILVA, 2013). 

  

Mas os indícios de irregularidades acompanham a construção da BR-432 desde o início 

das obras. Em 2006, apenas para exemplificar, o TCU apresentou 3 indícios de irregularidades 

nas obras de construção da BR-432: i) ausência de designação de responsável da administração 

para acompanhar quase 80% da execução dos serviços; ii) ausência de contrato que respaldasse 

os serviços de terraplenagem e de recomposição do revestimento primário no segmento entre a 

Vila Santa Rita (km 140,8) e Vila Central (km 167,6); e iii) projeto básico incompleto, sem o 

projeto de terraplenagem e sem contemplar os serviços de elevação do greide21 nos segmentos 

de brejo e a recuperação e construção de obras-de-arte correntes (TCU, 2006.  

As recomendações da auditoria do TCU (2006) foram para a convocação dos 

responsáveis das obras para apresentarem justificativas acerca dos indícios de irregularidades 

apontadas. O quadro 17 apresenta as fases evolutivas da construção da BR-432, no período 

2011 a 2019. Observa-se que as obras dos trechos demarcados tiveram períodos de execução 

diversos, inclusive as obras foram iniciadas em 2011, no trecho do Km 119,20 ao Km 165,44. 

 
21 O greide de uma estrada corresponde ao conjunto das alturas a que deve obedecer ao comprimento da estrada 

quando concluída. O perfil longitudinal do projeto do eixo da estrada é chamado greide. 
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Quadro 17 – Evolução da implantação e asfaltamento da BR-432 (2011-2019)22 

BR-432: Entroncamento BR-174/BR-210 (Novo Paraíso) (km 0,00) – Entroncamento BR-410 (km 217,20) 

Início da obra 
Final da 

obra 
Intervenção Trecho 

Local 

início 
Local fim 

Extensão 

(km) 
Lote 

Empresa / 

Instituição 

Valor inicial 

(PI) (R$) 

Valor final (PI 

+ ADT +R 

(R$) 

11/03/2016 23/02/2019 

Imp. 

Pavimenta-

ção de pista 

simples 

Km 0,2 

ao Km           

36,93 

Entr BR-

174/210 

(Novo 

Paraíso) – 

Vila Itã 

Vila Itã – 

Rio Itã 
36,73 1 

Consórcio 

CAVALCA 

AGRIMAT 

CONSTEPRO 

83.755.000,00 107.755.332,79 

10/12/2015 30/05/2019 

Imp. 

Pavimenta-

ção de pista 

simples 

Km 

36,93 ao 

Km 

72,08 

Vila Itã – 

Rio Itã 

Rio Barauna 

–Vila União 
35,15 2 

Consórcio 

CASTILHO – 

COEMA – 

ALTA 

74.922.000,00 87.854.489,13 

10/12/2015 05/06/2020 

Imp. 

Pavimenta-

ção de pista 

simples 

Km 

72,08 ao 

Km 

115,88 

Vila Santa 

Rita – Vila 

Central 

Vila União – 

Vila Félix 

Pinto 

43,80 3 

Consórcio 

CASTILHO – 

COEMA – 

ALTA 

91.100.000,18 112.817.886,83 

25/05/2011 29/01/2016 

Imp. 

Pavimenta-

ção de pista 

simples 

Km 

119,20ao 

Km 

165,44 

Vila Félix 

Pinto 
Vila Central 46,24 Único 

Consórcio 

TESCON 

EMPA 

PLANO 

67.727.098,33 83.213.882,73 

26/02/2017 02/02/202023 

Imp. 

Pavimenta-

ção de pista 

simples 

Km 

167,60 

ao Km       

180,30 

Vila 

Central 

Sede do 

município de 

Cantá-RR 

12,70 D1 

Exército 

Brasileiro – 6º 

BEC 

12.697.099,49 12.697.099,49 

31/10/2016 

 
30/10/2019 

Conserva-

ção de 

Rodovia 

Implantada 

Km 140   

ao Km 

214,6 

Vila Santa 

Rita – Vila 

Central 

Entr RR-207 

– Entr BR-

401 

74,6  

Tescon 

Engenharia 

Ltda. 

13.390.000,00 20.957.325,26 

 Fonte: DNIT (2020) e Brasil (2018b). 
   

 
22 Em toda a extensão da rodovia BR-432, ainda em outubro/2020 restam pequenos trechos não asfaltados, principalmente entre os lotes de construção contratados. 
23 Trecho que iniciaria em 2006, só em 2017 começaram as obras de terraplenagem e compactação do solo. Em out./2020, faltam 5,5 km de pavimentação asfáltica.   
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Voltando às denúncias do senhor Edimilson Pereira Lima, em 2008, a Defensoria 

Pública de Roraima moveu uma Ação Civil Pública, solicitando nulidade das dívidas daqueles 

pequenos agricultores dos assentamentos próximos à BR-432, sob a alegação de que cada um 

foi convencido a contrair o empréstimo de R$ 2 mil junto ao Banco do Brasil, repassando R$ 

1.700,00 à Federação das Associações de Roraima (Farma), cujo valor, enganosamente, seria 

revertido para a aragem das terras desses agricultores, tudo articulado pelo então gerente do 

banco e o presidente da Federação à época (FOLHAWEB, 2008).  

Com preocupação na biodiversidade da região, já prevendo as consequências do 

asfaltamento da BR-432, em 2006, os órgãos governamentais Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA) e a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas de Boa Vista 

(SMGA) (2006) sugeriram a criação de uma Unidade de Conservação (UC), alertando que o: 

 

[...] asfaltamento aumentará a pressão antrópica sobre a área de entorno da UC 

pretendida, abrindo uma nova frente de expansão da atividade agropecuária e 

constituindo-se em um novo vetor de ameaça para a manutenção da biodiversidade e 

das funções ecológicas na região da Serra da Lua. 

 

A indicação da região da Serra da Lua para atividades de conservação também estava 

prevista no Zoneamento Ecológico Econômico de Roraima (CAMPOS et al., 2008), que ainda 

não foi regulamentado.  Mas foi em 2008 que foi instituído o Grupo de Trabalho (GT) 

interinstitucional, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  

(ICMBio) e IBAMA e apoiado pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), em 

parceria com o INPA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a 

Prefeitura Municipal de Boa Vista, que indicou a região da Serra da Lua para a criação do 

Parque Nacional do Lavrado, como Unidade de Conservação (UC), por possuir três 

características: i) estar na transição entre o lavrado, as campinas/campinaranas e as florestas 

ombrófilas; ii) abrigar as nascentes dos rios Quitauaú, Urubu e Baraúna ; e iii) apresentar um 

gradiente altitudinal entre 80–1.000m. (CAMPOS et al., p. 6). De acordo com Assad (2016, p. 

193/194), o 

 

Governo Federal instituía e criava Unidades de Conservação – UCs através de 

decretos administrativos. Era ato político-administrativo decidido em Brasília (sede 

do Poder Central), sem nenhuma consulta prévia às populações locais e às suas 

lideranças políticas. Na atualidade este poder ainda existe, o poder do governo federal 

de recortar o espaço federativo, embora agora esteja condicionado à oitiva prévia das 

populações locais, mediante audiências públicas. Trata-se de simples oitiva, onde as 

eventuais deliberações contrárias aos interesses estatais, não tem poder normativo 
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para impedir do ponto de vista administrativo a ação de criação, modificação e até 

extinção de áreas protegidas. 

 

A criação do “Parque Nacional do Lavrado” estava garantida no Decreto n.º 6.754/2009, 

assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a denominação de Unidade de 

Conservação Lavrados, cuja área continuaria em poder da União, portanto excluída da 

transferência ao domínio do estado de Roraima de terras pertencentes à União, entre outras 

áreas excluídas. Mas, o estado de Roraima não aceitou a criação do Parque “porque se trata de 

ecossistema com imensas áreas protegidas nas terras indígenas; segundo porque existem fortes 

resistências políticas da sociedade local, contrária à criação da referida UC” (ASSAD, 2016, p. 

231). Esse imbróglio só se resolveu muitos anos após, como veremos adiante. 

Ainda em 2009, as denúncias do senhor Edimilson Pereira Lima tomaram outro rumo. 

O deputado Moreira Mendes (PPS), relator que sucedeu o deputado Antônio Carlos Mendes 

Thame (PSDB) na CAPADR pediu o arquivamento do requerimento de apuração da denúncia 

naquela Comissão da Câmara de Deputados, com o argumento de que o parecer do relator que 

o antecedeu não fora votado na CAPADR e suas recomendações também não foram seguidas, 

proferindo o seguinte parecer: 

 

O tempo tem a propriedade de apagar provas. Se logo após o recebimento de uma 

denúncia uma investigação é sempre difícil, hoje, quatro anos depois, é remota a 

possibilidade de que venha produzir resultados conclusivos. Considerando que exatos 

três anos se passaram desde que o Relator que me precedeu apresentou suas 

recomendações a essa Comissão; considerando que nenhuma das ações sugeridas foi 

tomada; e considerando que só se têm em mãos denúncias, mas nenhuma prova 

concreta, recomendo o ARQUIVAMENTO da proposição (BRASIL, 2009). 

 

Passados 6 anos, o projeto do “Parque Nacional do Lavrado" foi definitivamente 

abandonado com a edição do Decreto n.º 8.586/2015. Segundo Assad (2016), por ordem de 

Dilma Roussef (PT), o estado de Roraima ficou desobrigado em criar a UC nas regiões das 

savanas (G1, 2015). Essas problemáticas ambiental, indígena e fundiária criam uma atmosfera 

tensa entre os diversos stakeholders ambientalistas, comunidades indígenas, posseiros, 

empreiteiros, entre outros, que têm opiniões divergentes sobre a ocupação do espaço territorial 

de Roraima (G1, 2015), que contribuiu para desmotivar a participação da comunidade indígena 

em discussões com o governo federal, segundo relato das lideranças da APIT e TI Tabalascada 

entrevistadas.  

De acordo com Silva (2019, p. 27–64), o estado de Roraima possui uma área de 

22.429.900,00 ha e “mais de 60% das terras do território pertencem à União”. Também, 15,23% 

da área territorial de Roraima são compostos por 10 unidades de conservação, a saber: Estação 
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Ecológica de Caracaraí; Estação Ecológica de Maracá; Estação Ecológica Niquiá; Floresta 

Nacional de Anauá; Floresta Nacional de Roraima (Reserva Florestal Parima e Floresta 

Nacional Pirandirá); Parque Nacional do Monte Roraima; Parque Nacional do Viruá; Parque 

Nacional Serra da Mocidade, Reserva Extrativista Baixo Rio Branco – Jauaperi; Área de 

Proteção Ambiental Baixo Rio Branco (3.416.751,63 hectares) com 46,2% de terras indígenas 

(10.366.006,28 hectares) (ICMBIO, 2020); e 5,5% de projetos de assentamentos (1.232.966,41 

hectares) (INCRA, 2018).  

Para Assad (2016, p. 224/225), 

 

a permanência de conflitos federativos expressos pelos impasses político-

administrativos nas áreas fundiária e ambiental elevam os custos de oportunidade 

para sociedade roraimense, não assegurando, de forma eficiente, o equilíbrio 

ecológico e, muito menos, a melhoria do nível de bem-estar das populações 

atingidas por essas ações. 

 

A região também se encontra altamente ameaçada pelo avanço da fronteira de 

desmatamento, estimulada pela invasão de terras públicas, assim como pela presença de alguns 

assentamentos do INCRA, que estão na área de influência da BR-432. O quadro 18 traz 

informações dos assentamentos criados na área de influência da BR-432. 

 

Quadro 18 – Dados dos assentamentos criados na área de influência da BR-432 

Nome do PA Área PA (ha) Município 
Famílias 

Assist. 
Data de Criação 

PA Cujubim 14.182,6300 Caracaraí 178 19/10/1995 

PA Itã 27.009,8128 Caracaraí 161 19/10/1995 

PA Novo Paraíso 9.218,2366 Caracaraí 146 19/10/1995 

PA RR-170 39.249,3150 Caracaraí 647 19/10/1995 

PA Caxias 34.924,1200 Cantá 459 07/10/1995 

PA Quitauaú 16.706,0018 Cantá 117 29/02/1996 

PA Taboca 20.411,8081 Cantá 301 29/02/1996 

PA Esperança 3.908,7762 Cantá 65 07/10/1997 

PA União 17.904,6300 Cantá 270 07/10/1997 

Total - - 2.344 - 

Fonte: INCRA (2020). 

  

O INCRA (2017) tinha em seu cadastro 2.758 famílias assentadas em 2017, nos mais 

de 183 mil hectares dos PAs, registrando queda para 2.344 famílias assentadas em 2020 

(INCRA, 2020). A pesquisa de campo de Rocha (2019) relata que alguns lotes foram 
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abandonados, outros colocados à venda e/ou transformados em latifúndios por empresários e 

políticos locais, que não moram nos lotes. O motivo do abandono dos lotes se dá desde a falta 

de documentação e a consequente impossibilidade de contrair financiamento bancário como a 

“ausência de políticas públicas voltadas às famílias assentadas” (ROCHA, 2019, p. 38), como 

escolas públicas, transporte escolar e postos de saúde, ainda que a construção da BR-432 tenha 

melhorado o acesso aos lotes e aumentado a sua valorização no mercado imobiliário. 

Também no entorno da BR-432 estão localizadas as colônias agrícolas Confiança I, II e 

III, criadas em 1980, 1981 e 1982, respectivamente, no município de Cantá, com lotes entre 60 

a 100 ha. (DINIZ, 1998). Diniz (1998) afirma que, até 1997, foram distribuídos 3.300 lotes aos 

colonos, cujos cultivos iniciais foram arroz, mandioca, milho e feijão, além de pastagens 

naturais. Essas colônias agrícolas são administradas pelo INCRA, que não respondeu ao pedido 

protocolado por este autor, sob o número 54000.098375/2020-82 de 22 de outubro de 2020, 

quanto: (i) à quantidade de famílias de colonos assentados em cada colônia; (ii) ao total de 

pessoas (somados adultos e crianças) nos assentamentos; (iii) ao tamanho dos lotes; e, (iv) às 

culturas produzidas pelos assentados. 

O tema desenvolvimentista tem diversos matizes. Diniz (1998, p. 151) destacou pelo 

menos duas vertentes que disputavam nesse cenário: os capitalistas (corporações nacionais e 

internacionais, agricultores e pecuaristas) e os colonos (que são forçados a reemigrar). 

Atualmente, há predominância de duas correntes principais: uma formada por organizações 

indígenas, como FUNAI, ICMBIO e ONGs, e outra corrente representada pela SEPLAN-RR, 

representantes dos arrozeiros e plantadores de soja. Essas duas correntes de pensamentos são 

divergentes em relação ao modelo de desenvolvimento do estado de Roraima, ao ponto de, 

implicitamente, o PDS/PPA do estado de Roraima 2012–2015 manifestar uma discussão que 

possa levar à mitigação do desequilíbrio de forças: 

 

[...] condicionantes legais e de política ambiental impõem a Roraima quota de 

participação e de contribuição à preservação e conservação do meio ambiente que 

correspondem à área superior a 90% da superfície territorial do Estado de Roraima. 

Isso significa, por exemplo, que a taxa de efetividade dos investimentos em 

infraestrutura (transportes, principalmente) será fortemente afetada, repercutindo de 

forma negativa na taxa de retorno do capital. Isso nos leva a outro imenso desafio que 

é o de termos que elevar dramaticamente a produtividade por hectare de nossas 

atividades agropecuárias e recursos naturais, sob pena de presenciarmos a 

latifundiarização em decorrência da própria exigência legal (SEPLAN, 2011, p. 

11/12). 
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E nesse contexto desenvolvimentista, a construção da BR-432 tem a sua importância 

socioeconômica, sobretudo para que os pequenos agricultores se tornem mais produtivos, 

evitando que vendam as suas terras. O Tribunal de Contas da União (TCU, 2015, p. 4) destaca:  

 

De acordo com a justificativa constante da proposição de emendas à LOA/2009 

(Evidência 1), a BR-432/RR faz a ligação entre as BR-174/RR, BR-210/RR e BR-

401/RR cruzando o município de Cantá e interligando diversas colônias agrícolas 

produtoras de culturas tradicionais, tais como milho, mandioca, abacaxi e banana. A 

pavimentação da BR-432/RR, além de diminuir as distâncias entre os municípios do 

Sul, Norte e Leste do estado de Roraima, servirá de incentivo ao desenvolvimento das 

atividades de pecuária e cultura de soja. Ademais, o empreendimento permitirá a 

redução de mais de cinquenta quilômetros no trecho Boa Vista/Manaus, amenizando 

os custos diretos e indiretos de transportes. 

 

A obra BR-432 está em fase conclusiva. A construção e pavimentação da BR-432 

recebeu investimento do PAC da ordem de R$ 250 milhões, a partir de 2011. As obras tiveram 

início em 2012, com investimentos orçados em R$ 80,45 milhões para o período de 2011 a 

2014 e de R$ 169,55 milhões para além desse período. Como visto, a BR-432 beneficiará 

diretamente as populações da sede e interior do município de Cantá bem como do interior do 

município de Caracaraí. Essas populações estão distribuídas em assentados rurais, fazendeiros, 

moradores de vilas urbanas e indígenas, numa área entrecortada por estradas vicinais. A 

pavimentação melhora as condições de tráfego da população, além de ser estratégica para o 

desenvolvimento local por permitir o escoamento da produção do estado. Ela também 

interligará outras duas importantes rodovias do estado, as rodovias BR-174 e BR-401 

(RORAIMA 2000–2013, 2016).  
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8 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados abordados neste capítulo serão apresentados seguindo a ordem das 

discussões da tese e das perguntas aplicadas nas entrevistas semiestruturadas (apêndice B) e 

não estruturadas aos atores que vivenciaram a construção da rodovia desde a sua abertura como 

vicinal, como também aos representantes governamentais e não governamentais. Inicialmente, 

é importante ressaltar que no processo de elaboração e implementação de políticas públicas 

para o setor de infraestrutura de transportes rodoviários no Brasil, admite-se participação 

reduzida dos stakeholders não governamentais nas tomadas de decisão. 

Antecedendo à entrevista, o entrevistador explicou aos entrevistados que o objetivo 

principal da pesquisa é o de buscar compreender o envolvimento dos stakeholders no processo 

de elaboração e implementação da construção da BR-432 e que fatores afetam esse 

envolvimento. O entrevistador também explicou o que são arranjos institucionais, como sendo 

as combinações entre burocracia, organizações da administração pública, leis, normas, rotinas, 

instâncias decisórias e relacionamentos público-privados e com a sociedade (sindicatos, líderes 

sindicais, indígenas, ribeirinhos ou qualquer comunidade afetada), construídos em torno da 

formulação e implementação dos projetos de governo (DAVIS; NORTH, 1971; BASTOS; 

GOMES DA SILVA, 2008).  

No tocante aos respondentes das entrevistas semiestruturadas e não estruturadas, eles 

tiveram a liberdade de expressão, no sentido de complementar e inserir questões e 

problemáticas que julgassem importantes ao tema. As respostas dos entrevistados serão 

relacionadas aos objetivos do estudo, na busca de responder ao problema de pesquisa. A seguir, 

serão apresentadas: (i) as falas dos stakeholders que não participaram das decisões sobre a 

construção da BR-432 e também não se dispuseram a continuar a responder às perguntas da 

entrevista; (ii) as respostas dos entrevistados que participaram do processo decisório e 

responderam à entrevista; e (iii) atores que embora não tenham participado das tomadas de 

decisão sobre a obra da rodovia, ainda assim responderam as perguntas da entrevista.      

Embora se espere que a rodovia federal atenda aos interesses da sociedade civil e 

produtores, entre outros stakeholders, trazendo indissociavelmente, dividendos políticos para o 

governo estadual, os stakeholders governamentais 1 e 2 (gestores executivos estaduais),  

disseram que a construção da BR-432, por ser uma obra de infraestrutura rodoviária federal, 

não despertou interesse do governo estadual de Roraima em participar das discussões e decisões 

sobre a sua construção. Essa também foi a justificativa de não ter sido incluída no Plano 

Plurianual-PPA estadual. Essa ausência do governo de Roraima nas decisões da construção da 
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rodovia contraria um dos condicionantes institucionais de sucesso dos processos participativos 

regionais, os quais, segundo Bandeira (1999), precisam do efetivo e continuado 

comprometimento das instâncias políticas.  

Os mesmos stakeholders governamentais 1 e 2 (gestores executivos estaduais), disseram 

desconhecer a possibilidade de criação do Plano Estadual de Logística de Transporte-PELT de 

Roraima. Esses entrevistados concordaram que o governo estadual é leniente ou acomodado 

quando as obras são de autoria do governo federal, pois o governo estadual teria outras 

prioridades. Com essas afirmações, os entrevistados não se prontificaram em continuar com as 

entrevistas, embora tenham lido todas as perguntas do questionário.  

Os stakeholders não governamentais 6, 7 e 8, representantes do setor produtivo 

empresarial (comércio, agricultura e cooperativismo), disseram que nunca foram convidados a 

discutir sobre a construção da BR-432. Ainda assim, reconhecem que a rodovia possa trazer 

redução de custos do transporte de mercadorias, em razão do seu comprimento ser menor do 

que o trajeto pela BR-174, em aproximadamente 40 km, sobretudo por ser alternativa de tráfego 

para os destinos ao Sul do estado de Roraima e ao estado do Amazonas e vice-versa. O 

stakeholder 8, do setor cooperativista, acrescentou que a sua organização foi convidada apenas 

para “aplaudir” na inauguração de um trecho da obra. Esses stakeholders 6, 7 e 8 também não 

continuaram com as entrevistas, sob a justificativa de não terem participado das discussões ou 

decisões sobre a construção da BR-432, nem terem reivindicado qualquer participação. 

O stakeholder não governamental 9, operador logístico de transporte de cargas 

rodoviárias, por sua vez, disse que teria interesse em atuar no processo decisório da construção 

da BR-432, mas que a sua organização nunca foi convidada a participar de nenhuma reunião 

ou consulta pública, como também nunca reivindicou a sua participação. E acrescentou que a 

única vez que a organização foi convidada pelo DNIT-RR, foi para dar opinião sobre a eventual 

escolha de local de descanso para os motoristas na BR-174. Portanto, a BR-432 nunca foi ponto 

de discussão da sua organização com o DNIT. Com esses argumentos, o stakeholder 9 também 

não continuou com a entrevista. Como visto, os stakeholders 1, 2, 6, 7, 8 e 9 não reivindicaram 

a participação de suas organizações nas decisões de elaboração e implementação da obra da 

BR-432, como também não quiseram dar continuidade à entrevista. 

Dois stakeholders não governamentais e representantes indígenas (TI Malacacheta e da 

TI Canauanin), foram informados detalhadamente sobre o assunto que seria tratado. 

Inicialmente, concordaram e agendaram as respectivas entrevistas. Nos dias agendados para as 

entrevistas, informaram que não queriam falar, sob a justificativa de que havia um acordo entre 

todas as lideranças indígenas para não mais darem entrevistas a pesquisadores, isso sem maiores 
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explicações. As manifestações desses atores foram insuficientes para saber se eles participaram 

ou se teriam interesse em participar das decisões acerca das obras da BR-432. Sobre essa 

questão, outras lideranças indígenas relataram, pedindo para não serem nominados, que os 

pesquisadores “usavam” os indígenas para propagar um discurso homogeneizado de uma 

realidade que já não interessava aos anseios dos povos indígenas, mas não deram detalhes disso.  

A despeito da recusa dos líderes indígenas da TI Malacacheta e da TI Canauanin, outras 

lideranças indígenas se dispuseram a falar, embora tenha dito que nunca foram convidadas a 

participar das discussões com os gestores da construção da BR-432, nem elas nem outras 

lideranças indígenas da localidade. O stakeholder não governamental 10, representante da 

Associação dos Produtores Indígenas da Tabalascada – APIT e o stakeholder 11, líder indígena 

da TI Tabalascada, respectivamente, são as lideranças que se prontificaram a participar da 

entrevista e que também fazem parte da área de influência da BR-432. Mais adiante, nas 

respostas dos entrevistados 10 e 11, também constataremos que as respectivas organizações não 

procuraram participar dessas discussões com os gestores da construção da BR-432. Tais 

comportamentos vão ao encontro do que Schumpeter (1942) e Lipset (1981) afirmam, de que a 

democracia delegativa se perpetua, pois são poucos os indivíduos que procuram participar ou 

se informar das questões políticas.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os stakeholders 3 (governamental 

e gestor federal); 4 e 5 (governamentais e parlamentares federais); e 10 e 11 (não 

governamentais e representantes indígenas). A seguir, serão apresentados os temas discutidos 

nas entrevistas, as manifestações dos respondentes e as respectivas análises do pesquisador. 

Inicialmente, as entrevistas revelaram que os entrevistados têm uma percepção do arranjo 

institucional da construção da BR-432, em que apenas os Poderes Executivo e Legislativo 

participaram das decisões de elaboração e implementação do projeto da construção da rodovia:           

 

                       O arranjo institucional era composto pela Superintendência regional do DNIT 

nos estados do AM, RR, o DNIT sede, o ministério dos transportes e o Congresso 

Nacional que aprovava o orçamento proposto pelo ministério. Essa era a 

organização institucional que compunha os instrumentos para a execução da 

obra (Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor executivo federal).  

 

Esse é um arranjo que envolvia primeiramente o Governo do Estado, mas que 

passou posteriormente a envolver também o Governo Federal após a 

federalização dessa rodovia, que passou a ser a BR-432. Assim, temos interesse 
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por parte do Governo do Estado, mas também mantivemos a atuação dos 

parlamentares da bancada federal no sentido de alocar recursos orçamentários 

e fiscalizá-los junto ao Governo Federal para agilizar as obras que sabemos 

terem sido muito atrasadas (Entrevistado 5, stakeholder governamental, 

parlamentar federal).  

 

No relato do entrevistado 3, observa-se que o arranjo institucional  só se compunha de 

organizações da administração pública federal, não contemplando a participação de 

stakeholdres não governamentais. E a resposta do entrevistado 5 faz referência a dois 

momentos, ao anterior à federalização da rodovia e ao período a partir de então. Como esta 

pesquisa se refere à fase da construção da rodovia federalizada, vamos nos ater a esse segundo 

período. É de ressaltar que o entrevistado 5, parlamentar federal, contradiz  as respostas dos 

entrevistados 1 e 2, gestores públicos do executivo estadual, já que apontam que o governo 

estadual não tinha interesse em obra federal.  

O entrevistado 5, a exemplo dos demais entrevistados, também não fez menção à 

participação de nenhuma entidade associativa ou rede da sociedade no arranjo institucional 

referente à construção da rodovia. Esse comportamento de não participação, pode ser justificada 

por características socioculturais de algumas regiões, de pessoas sem a vocação cultural 

associativa ou cooperativa, o que dificulta a criação de redes decisórias mais ecléticas, 

contrariando um dos condicionantes de sucesso dos processos participativos regionais como 

defende Bandeira (1999). 

Os entrevistados comentaram quanto a eventuais mudanças no arranjo institucional ao 

longo do tempo, que possam ter afetado a construção da BR-432, sobretudo que fatores levaram 

a essas mudanças e o que se manteve inalterado: 

 

A BR-432 iniciou sua implantação e pavimentação através de contratações 

convencionais, através da Lei de Licitação 8.666 e licitações do tipo pregão 

eletrônico. Posteriormente, teve alteração justamente para a RDC, em regime 

integral, sendo licitados os três lotes do trecho inicial da rodovia até o km 115, 

que agilizou muito o processo, pois a responsabilidade de todo o projeto ficou 

a cargo da empresa; há demora na liberação de recursos [...] não tenho essa 

experiência de ter tido um contrato cujo volume de recursos tenha sido 

completamente liberado durante o prazo de execução. O Termo de Execução 

Descentralizada – TED foi posterior, ele surgiu como uma alternativa, restrito 
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a um segmento de 12,7 km da BR-432, remanescente de um convênio que o DNIT 

mantinha com governo estadual de Roraima que tinha executado 50% do 

segmento, enquanto os outros 50% ficaram muito tempo sendo postergado. Para 

resolver, chamamos o comandante do 6° BEC para uma reunião e propor a 

execução através de TED e eles executaram. Inicialmente, a mudança foi 

justamente na implantação da Superintendência regional do DNIT em Roraima 

em 2014. As obras do RDC foram licitadas na Superintendência regional do 

Amazonas e foram sub-rogadas na Superintendência regional de RR que, com o 

apoio do Ministério dos Transportes, executou os lotes 2 e 3 dentro do prazo da 

obra. [...] O que se mantém inalterado é a estrutura para a concepção e a 

execução de um projeto. A concepção se dá na origem; tem que levar ao 

convencimento da sede; a sede propõe isso para o ministério dos transportes; o 

ministério coloca isso no PPA e, partir disso, colocado no orçamento anual, 

proposto ao Congresso (Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor 

executivo federal). 

 

Não tenho conhecimento se houve mudanças no arranjo institucional 

(Entrevistado 4, stakeholder governamental, parlamentar federal). 

 

O projeto da BR-432 sempre perdurou, apesar de atrasos e dificuldades, pela 

importância que a obra tem para a infraestrutura de Roraima. Assim, sempre 

houve um consenso político em torno da sua importância e da necessidade de 

viabilização da obra, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. [...] É 

natural que com trocas de governo, haja algum tipo de atraso e isso não é o 

melhor do ponto de vista de políticas públicas. No entanto, é natural que a troca, 

por exemplo, da burocracia envolvida nos órgãos de coordenação as obras gere 

algum tipo de demora. [...] assisti duas trocas de governo. A primeira em 2016, 

fruto do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aliás, 

durante todo o processo o Executivo Federal já vinha de certa forma, travado, 

já que a prioridade número um no momento era o processo em tramitação na 

Câmara dos Deputados. Depois, vi uma segunda troca de governo em 2019 com 

a posse do presidente Bolsonaro e a consequente fusão de ministérios em torno 

do Ministério da Infraestrutura. Assim, em quase 6 anos [...] os órgãos federais 

passaram por três governos diferentes, com orientações diversas e com 
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prioridades variadas. Isso obviamente tem impacto no processo de formulação 

e implementação das políticas públicas, por mais que tenhamos uma burocracia 

federal que, em grande medida, ainda consegue dar andamento a projetos desse 

porte mesmo com trocas governamentais (Entrevistado 5, stakeholder 

governamental, parlamentar federal). 

 

As regras e os organismos do arranjo institucional (DAVIS; NORTH, 1971; BASTOS; 

GOMES DA SILVA, 2008) do processo de construção da BR-432 sofreram inúmeras 

mudanças, como evidenciam os entrevistados 3 e 5. Do ponto de vista normativo a construção 

da rodovia seguiu a Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações), a Lei nº 10.520/02 (Lei do Pregão), o 

Regime Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462/11) e o Termo de Execução 

Descentralizada – TED (Decreto nº 10.426/20). No tocante aos organismos, o DNIT-RR foi 

emancipado do DNIT-AM e as empresas privadas tiveram que se adequar às novas regras, 

enquanto o Exército Brasileiro assumiu a construção de um trecho da rodovia federal.  

Além do mais, de 2011 a 2020, o executivo federal passou pelos comandos de Dilma 

Rousseff – PT (2011/2016), Michel Temer – MDB (2016/2018) e Jair Bolsonaro – PSL e agora 

Sem Partido (2019/atual). Avaliando pelo que ensinam Sen (1999) e Herrlein Jr. (2014), esse 

volume de mudanças que afeta o arranjo institucional, dificulta o nivelamento informacional e 

reduz a transparência, proporcionando um maior distanciamento de uma escolha social mais 

democrática.  

Os entrevistados pontuaram qual é a função, tarefas e objetivos da organização que eles 

representam no processo decisório da construção da BR-432: 

 

O DNIT, em conjunto com o Ministério dos Transportes, atuou ativamente na 

elaboração do anteprojeto da implantação/pavimentação da rodovia BR-

432/RR: visitas ao campo, acompanhando as equipes de topografia, extração e 

análise dos materiais terrosos do subleito definição dos padrões mínimos do 

anteprojeto e acompanhamento com discussões técnicas desse anteprojeto. A 

frustração que ficou para a Superintendência de Roraima é que o nosso pedido 

de inclusão das pontes de concreto no anteprojeto não foram atendidas 

(Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor executivo federal). 

Desconheço qual foi a participação do governo (estadual). Quanto aos 

deputados, deram seu apoio a essa obra alocando recursos no orçamento, via 

emendas de bancada. A participação da Câmara se dá estritamente na 
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aprovação do orçamento da união. Os deputados podem apenas opinar quanto 

ao projeto técnico. Não decidir (Entrevistado 4, stakeholder governamental, 

parlamentar federal). 

 

[...] a função da Câmara dos Deputados, através de sua bancada de 8 deputados 

federais, é justamente a de não apenas alocar tais recursos, mas de trabalhar 

para a construção das condições políticas para que haja priorização por parte 

do Governo Federal. [...] Assim, recursos sempre foram alocados via bancada 

para ampliação do asfaltamento na BR. Da mesma forma, cabe à bancada 

federal a fiscalização da destinação dos recursos aprovados, como atividade 

legislativa essencial (Entrevistado 5, stakeholder governamental, parlamentar 

federal). 

 

A nossa organização nunca teve participação (Entrevistados 10 e 11, 

stakeholders não governamentais, representantes indígenas). 

 

     A participação da sociedade nas decisões de políticas públicas avançou com a 

promulgação de Constituição Federal de 1988. No entanto, ainda há limitações quanto aos 

mecanismos e esforços no âmbito do setor público brasileiro para que essa participação avance. 

As contingências políticas devido a mudanças de poder e recomposição de forças partidárias e 

de governo (COUTO, 2017) ou eventual inclinação autoritária de gestores públicos, práticas 

tecnocráticas exacerbadas de administração, escassez de recursos e falta de engajamento das 

autoridades, são exemplos desses entraves. 

A despeito do atraso da construção da BR-432, a obra perdurou durante anos, estando 

hoje próximo da sua conclusão. Nesse sentido, os entrevistados comentaram sobre os fatores e 

condições que favoreceram a execução da obra:  

 

O projeto perdurou porque se trata de uma obra importante para o estado (de 

Roraima). O atraso se deu porque antes da implantação da Superintendência do 

DNIT em Roraima, o convênio foi mantido ativo pelo Estado, sendo anualmente 

renovado. Mas, o Governo de então não licitava um novo contrato após ter sido 

rescindido o primeiro, apenas atualizava o prazo com planos de trabalho 

anuais. Após a implantação da Superintendência em Roraima, o assunto foi 

discutido e o DNIT assumiu a responsabilidade pela execução da obra. Em 
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primeiro lugar, o interesse, não vou dizer político, mas regional né?! A 

Superintendência do Amazonas desenvolvia os contratos aqui em Roraima, mas 

ela tinha prioridade pelos contratos do Amazonas. Quando a Superintendência 

(Roraima) foi criada, que as coisas aceleraram, aí desenvolveram os três lotes 

do RDC integrado e o TED saiu para resolver o problema dos 12,7 km. O trecho 

do TED de 127 km, próximo à Fazenda Castanhal, tem uma questão 

significante: o anteprojeto foi definido pelo TED e a coordenação de projetos 

da sede avaliou o projeto e solicitou nova contagem de tráfego. O BEC teve que 

inserir, pois com certeza o tráfego da BR-174 vai ser muito influente no tráfego 

da BR-432, pois a distância vai diminuir. Então, tiveram que considerar a 

influência do tráfego da BR-174, e a espessura do pavimento passou de 5 cm 

para 7,5 cm de espessura. Ainda tem um gargalo para que a 432 possa ser 

finalizada, que é o segmento onde o BEC iniciou o trecho onde deve ser feito 

uma obra de restauração (conseguir uma licença dentro da terra indígena é 

muito complicado, pois os índios podem ter uma compensação mitigatória) 

(Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor executivo federal). 

 

O projeto de construção da BR-432 perdurou porque diminui cerca de 50 km o 

trecho Caracaraí/Lethem (fronteira Guiana). E cria infraestrutura para o 

escoamento da produção de uma região importante para o setor agrícola do 

estado. Perdurou pela importância para o setor produtivo e para a exportação 

(Entrevistado 4, stakeholder governamental, parlamentar federal). 

 

O projeto da BR-432 sempre perdurou, apesar de atrasos e dificuldades, pela 

importância que a obra tem para a infraestrutura de Roraima. Assim, sempre 

houve um consenso político em torno da sua importância e da necessidade de 

viabilização da obra, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. [...] É 

natural que com trocas de governo, haja algum tipo de atraso e isso não é o 

melhor do ponto de vista de políticas públicas. No entanto, é natural que a troca, 

por exemplo, da burocracia envolvida nos órgãos de coordenação as obras gere 

algum tipo de demora. (Entrevistado 5, stakeholder governamental, 

parlamentar federal). 
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Os entrevistados 3, 4 e 5 alegaram a relevância da rodovia, sobretudo quanto à redução 

da distância de Boa Vista para o Sul do estado e fronteira com o Amazonas, em relação ao 

trajeto pela BR-174.  O entrevistado 3 alegou que o atraso da obra da BR-432 teria se dado 

antes da criação da Superintendência do DNIT-RR. No entanto, a conclusão da obra estava 

prevista para 2020, enquanto a Superintendência foi criada em 2014 e a obra continua atrasada.  

Nesse sentido, constata-se que a alteração do arranjo institucional da elaboração e 

implementação das obras da rodovia, à luz do que defendem Lotta e Favareto (2016), trouxe 

dificuldades técnicas advindas das limitações do estado e de seus agentes na coordenação dos 

projetos, ao ponto de que os atrasos continuasse.   

Os entrevistados foram perguntados como e quando a construção da BR-432 entrou na 

agenda política e se transformou em política pública: 

 

Havia um contrato de 2009, mas a construção começou em 2011 da Vila Félix 

Pinto à Vila Central, sendo finalizada em final de 2015 (Entrevistado 3, 

stakeholder governamental, gestor executivo federal). 

 

Eu não participei das discussões da BR-432 do seu início, mas já com ela em 

andamento, a partir da minha posse [...] em 2015. [...] Assim, não posso 

especular sobre o processo que antecedeu a minha participação ou que envolva 

demais órgãos e discussões das quais não participei. Entrevistado 5, stakeholder 

governamental, parlamentar federal). 

 

Primeiramente foi construída uma RR, aí depois que ela foi transformada em 

BR, já feita né. Fizeram primeiro o asfaltamento como RR, até o Cantá e depois 

como BR (Entrevistado 11, stakeholder não governamental, representante 

indígena). 

 

Embora a BR-432 tenha sido federalizada em 2000 (TCU, 2006), as obras de 

pavimentação foram iniciadas em março de 2005, através do convênio entre a União e o 

Governo de Roraima (TCU, 2006). Contudo, o governo estadual não licitava após o término do 

primeiro contrato com a empreiteira, por falta de recursos, também por alterações de projeto 

que onerou a obra. Segundo o G1 (2011), o DNIT recebeu denúncias de superfaturamento por 

parte da Construtora Araújo, contratada para a construção da BR-432 e de outras rodovias 

federais localizadas em Roraima, cujos contratos sofreram dilação de prazos por aditivos entre 
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2006 e 2011. Pelas respostas dos entrevistados, esta pesquisa considera 2011 como sendo o ano 

que a obra entrou, de fato, na agenda política e se transformou em política pública.  

Os entrevistados falaram sobre os mecanismos de controle do executivo e da sociedade, 

além da transparência no projeto de construção da BR-432: 

 

O DNIT tem obrigação na fiscalização das suas obras, por engenheiros do 

quadro. Porém, atua também com a contratação de empresas supervisoras para 

fiscalização e controle diários. Além disso, tanto a CGU quanto o TCU fazem 

ações de auditoria, além da auditoria interna do DNIT. O DNIT mantém um 

portal da transparência onde qualquer cidadão pode ter acesso aos dados das 

obras. O Instituto de Pesquisas Rodoviárias dita as normas instrutivas do DNIT. 

O IBAMA não teve nenhuma questão nos trechos que estão em obras 

(Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor executivo federal). 

 

O controle é feito pelo Tribunal de Contas da União, CGU e pelos órgãos de 

fiscalização e controle do Ministério dos Transportes e Ministério do Meio 

Ambiente (Entrevistado 4, stakeholder governamental, parlamentar federal). 

 

De acordo com Bandeira (1999) a transparência tende a se ampliar com a participação 

de mais atores nas decisões de políticas públicas, promovendo maior sustentação política e 

maior credibilidade das políticas públicas. Os entrevistados citaram apenas os órgãos 

governamentais de controle, praticamente ignorando o controle social, o que reforça a 

afirmação de Gomide e Pereira (2018) de que as decisões no setor de infraestrutura no Brasil 

têm pouca transparência e são isoladas da sociedade. Sobre a transparência, o entrevistado 3 

mencionou que “qualquer cidadão pode ter acesso aos dados das obras” no portal do DNIT. 

Contudo, no Painel Lei de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União (CGU), consta 

que o DNIT, quanto aos itens avaliados de transparência ativa24, só cumpre 34,69% dos 49 itens 

avaliados, enquanto 8,16% desses itens são cumpridos parcialmente e 57,14% dos itens 

avaliados não são cumpridos (CGU, 2021).      

Os entrevistados foram questionados quais são as limitações técnicas e informacionais 

do Estado e dos agentes públicos no processo decisório que prejudicaram eficiência do arranjo 

 
24 A transparência ativa é a divulgação de informações por iniciativa do próprio órgão público, sem que sequer 

tenha sido solicitada pelo administrado. Disponível em: https://www.sisgov.com/transparencia-passiva-e-

transparencia-ativa-nos-orgaos-publicos-saiba-a-diferenca/. Acesso em 21 fev. de 2021. 

https://www.sisgov.com/transparencia-passiva-e-transparencia-ativa-nos-orgaos-publicos-saiba-a-diferenca/
https://www.sisgov.com/transparencia-passiva-e-transparencia-ativa-nos-orgaos-publicos-saiba-a-diferenca/
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institucional, assim como se dificultaram as relações das organizações não governamentais com 

os entes públicos: 

 

Foram poucas as dificuldades, a primeira foi extinguir o Convênio TT-

084/2002, no segmento inicial, a segunda foi o atraso na conclusão do objeto 

do Contrato de Implantação/Pavimentação do subtrecho Vila Félix Pinto até a 

Vila Central, por alterações de projeto que houve e falta de recursos 

orçamentários para conclusão da obra dentro do prazo previsto. A terceira foi 

a demora na apresentação do projeto executivo do Lote 1. (...) Nunca teve e 

dificilmente vai ter pessoal suficiente. Quando surgiu a Superintendência de 

Roraima eram três engenheiros aqui concursados. Competentes na questão de 

engenharia, mas inexperientes no campo. Teoricamente, eles absorviam 

facilmente tudo que era necessário, mas na prática isso demora bastante tempo 

até que se possa maturar. Teve um concurso do DNIT Amazonas e dos sete 

aprovados, cinco eram da UFRR. E conseguimos que eles viessem cá. Assim 

ampliamos bastante o nosso quadro de engenheiros, mas continua sendo 

insuficiente. E em termos financeiros, o DNIT tem um orçamento anual e esse 

orçamento hoje é bastante engessado. A questão dos recursos financeiros é 

sempre aquém da necessidade. [...] em 2017, o DNIT reuniu com os deputados 

federais para mostrar os trabalhos e solicitar recursos para continuar os 

serviços de manutenção (Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor 

executivo federal). 

 

Trata-se de uma rodovia federal, portanto os recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos são federais, utilizados diretamente pelo ministério dos 

transportes, via DNIT (Entrevistado 3, stakeholder governamental, parlamentar 

federal). 

 

Temos uma rodovia que envolve a participação de órgãos técnicos federais 

como o DNIT e uma ação política no sentido de alocação dos recursos 

necessários. Ainda assim, como sabemos, a mera alocação dos recursos via 

orçamento da união não é suficiente para sua implementação imediata. É 

necessário que se haja uma atuação política para que aquela despesa seja 

considerada prioritária por parte do Governo Federal e, assim, saia do papel. 
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Contingenciamentos são comuns, especialmente após a entrada do Brasil em um 

cenário de déficits fiscais recorrentes e sem uma previsão de solução no curto 

prazo. Desta feita, a função da Câmara dos Deputados, através de sua bancada 

de 8 deputados federais, é justamente a de não apenas alocar tais recursos, mas 

de trabalhar para a construção das condições políticas para que haja 

priorização por parte do Governo Federal (Entrevistado 5, stakeholder 

governamental, parlamentar federal). 

 

A associação é da comunidade indígena. Temos alguns professores, mas 

ninguém capacitado na área de estrada (Entrevistado 10, stakeholder não 

governamental, representante indígena). 

 

Na verdade não tínhamos profissionais, nem temos para tratar desses casos com 

o governo (Entrevistado 11, stakeholder não governamental, representante 

indígena). 

 

Lotta e Favareto (2016) afirmam que as limitações do Estado podem provocar 

dificuldades técnicas na coordenação das políticas públicas. É possível constatar essas 

limitações e dificuldades técnicas no caso da BR-432 como: a extinção de convênio, a falta de 

recursos orçamentários (e a dificuldade de discricionariedade na sua execução), a demora na 

apresentação do projeto executivo, a insuficiência de pessoal (ou a sua inexperiência) e o 

déficits fiscais.  Por outro lado, os stakeholders não governamentais se ressentem da falta de 

informações e de conhecimento profissional para se relacionar com os entes governamentais, o 

que pode reduzir o grau de transparência na sociedade, distanciando a escolha social 

democrática, como afirmam Sem (1999) e Herrlein Jr. (2014).    

Foi questionado o papel desempenhado por órgãos de fiscalização ambiental no projeto 

de construção da BR-432: 

 

A atuação da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

FEMARH-RR limita-se à emissão de certidões. Não posso afirmar nada sobre 

sua atuação em campo. Lembro que a rodovia BR-432 pode ser licenciada pelo 

órgão estadual. [...]. O DNIT contratou empresa supervisora, em cujo escopo 

estava o controle e acompanhamento das obras e seus impactos ambientais com 
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ações de mitigação (Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor 

executivo federal). 

 

Não sei responder (Entrevistado 4, stakeholder governamental, parlamentar 

federal). 

 

Se a gente tivesse sido consultada, a gente saberia. Alguns buritizais foram 

derrubados, e isso é de interesse para nós moradores da terra indígena. O 

IBAMA, bom, teve participação, mas essa parte do meio ambiente não 

aconteceu, a gente precisava ver o registro de passagem do IBAMA que a gente 

não teve acesso (Entrevistado 11, stakeholder não governamental, representante 

indígena). 

 

A partir dessa questão, não houve respostas do entrevistado 5, parlamentar federal, 

enquanto o entrevistado 4, também parlamentar federal, não soube responder sobre a atuação 

dos órgãos fiscalizadores. Os entrevistados 3 e 11 mencionaram um órgão estadual e outro 

federal, respectivamente, de fiscalização ambiental, o que amplia o arranjo institucional. No 

entanto, os entrevistados não souberam informar sobre o desempenho desses órgãos na 

fiscalização da construção da BR-432. Pela análise normativa (DONALDSON; PRESTON, 

1995), é possível entender que o estado atual das relações da organização governamental e os 

papéis dos stakeholders envolvidos na elaboração e implementação do projeto de construção 

da BR-432 carecem da construção de estruturas e arranjos de governança, no sentido de dar 

maior legitimidade às decisões dos stakeholders, na perspectiva de suprir a seleção e o 

planejamento de projetos com transparência (GOMIDE; PEREIRA, 2018).    

Os entrevistados foram indagados sobre quais foram as pessoas e instituições 

interessadas que participaram das decisões sobre a construção da BR-432 e quais seriam os 

interesses delas, além das que deveriam ter participado e não participaram:  

 

Instituições: Ministério dos Transportes e DNIT; Pessoas: Deputado Luciano 

Castro (posteriormente, Secretário Nacional de Infraestrutura do Ministério dos 

Transportes), Diretores Gerais do DNIT, Diretores de Infraestrutura do DNIT, 

Coordenadores Gerais de Construção do DNIT, Superintendentes Regionais do 

DNIT AM/RR e posteriormente a Superintendência do DNIT-RR. [...] 

defendemos a conclusão da obra, dentro das normas e instruções de serviço 
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vigentes no DNIT. Nada a declarar sobre quem deveria ter participado 

(Entrevistado 3,  stakeholder governamental, gestor executivo federal). 

 

Do meu conhecimento, o governo de Roraima, a Assembleia Legislativa 

Estadual, a Bancada Federal, os municípios de Bonfim, Cantá e Caracaraí, 

representações de classe produtiva, ministério de Relações Exteriores do Brasil 

e Guiana. Não sei responder sobre quem não participou (Entrevistado 4, 

stakeholder governamental, parlamentar federal).  

 

Todo mundo quer a estrada como a política, as pessoas que moram nas vilas e 

no Cantá. Ela facilita a saída dos nossos produtos também, mas precisamos de 

incentivo.  Só tivemos ajuda da Embrapa e faz tempo. Nós indígenas deveríamos 

ter participado (Entrevistado 10,  stakeholder não governamental, representante 

indígena). 

 

Os políticos são mais interessados, como os fazendeiros. Temos interesse porque 

melhora o deslocamento das pessoas, saúde. Mas como falei, não participamos. 

Se tivessem chamado, a gente iria (Entrevistado 11, stakeholder não 

governamental, representante indígena).  

 

Num processo em que os atores governamentais convivem com pressões de recursos e 

tempo, como é o caso da construção da BR-432, a tendência é a de escolher, 

discricionariamente, o atendimento aos stakeholders considerados mais relevantes na 

perspectiva política do grupo decisório, como destacam os entrevistados 3 e 4, principalmente. 

Esse tipo de decisão corresponde a uma perspectiva top-down, orientada pela prática 

administrativa (SILVA; MELO, 2000). Para atender às manifestação de interesse dos 

entrevistados 10 e 11 as decisões poderiam se apoiar na abordagem bottom-up, em que fossem 

considerados atores fora da estrutura burocrática pública (BIKLAND, 2001) ou no modelo 

middle-up-down, cujas decisões na implementação de políticas públicas se pautam pela 

interação social entre conhecimento tácito e o conhecimento explícito dos agentes públicos e 

da sociedade (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).    

Sobre o envolvimento das suas organizações, como agem e contribuem para o processo 

decisório da construção da BR-432, têm-se: 
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Isso é uma questão intrínseca do órgão. Se a rodovia é federal, o órgão tem a 

obrigação de mantê-la. Se ela não é pavimentada, em algum momento o órgão 

vai ter que pavimentá-la, é claro que tudo isso em função de capacidade 

financeira, elaboração de projeto [...] Diretamente ao DNIT não houve 

manifestação popular. Nem os próprios políticos. Entretanto, foi o senador 

Mozarildo Cavalcanti (PFL) o autor do projeto de lei de criação da BR-432 em 

2000. Mas houve inúmeras manifestações da população em jornais, na época 

em que a rodovia não era pavimentada. Havia inúmeras publicações em jornais, 

aonde se constava a precária condição da rodovia, mas não diretamente ao 

DNIT. Toda a população tinha interesse; todos os proprietários rurais, por 

causa da valorização do imóvel, da facilidade de deslocamento. Imagine os 

comerciantes todos ao longo da rodovia com seus comércios que a poeira 

inundava as prateleiras [...](Entrevistado 3,  stakeholder governamental, gestor 

executivo federal).  

 

A única informação que chegava pra nós, até como propaganda política é que 

vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, escoamento, transportes, vai beneficiar 

muita gente... A gente sempre ouvia isso, né... Ah, esse era o lado bom, a gente 

não ouvia o outro lado que não deveria acontecer. O interesse maior é política, 

né, mas a gente sabe que essa BR corta até lá no Km 500, né. Mas os 

interessados mesmos eram os agricultores lá pra dentro pra ter um “elo de 

ligação”, e melhoria de transportes. Mas a população também “tava” 

interessada nessa construção, teve consequência boa e ruim, a gente vê mais 

pelo lado da consequência boa, a ruim a gente vai ver depois. Bom, se nós 

tivéssemos participado seria diferente, né, por que a gente tinha alguma 

proposta. Quando o pessoal “tá” pensando em fazer a duplicação e o 

acostamento, então a gente já deu uma proposta “pro” DNIT. Como a gente viu 

que com o resultado dessa BR dentro da comunidade “tá” acontecendo muita 

morte com os moradores e indígenas da Tabalascada, nós fizemos a proposta 

de uma ciclovia, que os indígenas aqui usam bicicleta [...](Entrevistado 11, 

stakeholder não governamental, representante indígena).  

 

Santos (2002) lança alguns questionamentos sobre os grupos de interesse em políticas 

pública, entre os quais como agem e contribuem os grupos de interesses setoriais na formulação 
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de políticas, o que pode contribuir para identificar a sua importância para a organização. 

Segundo Mitchell et al. (1997), a depender da importância que uma organização atribuir a um 

stakeholder, a possibilidade de interação pode aumentar, em virtude das prioridades assumidas 

pelo grupo. O entrevistado 3, stakeholder governamental de órgão executivo, embora reconheça 

a legitimidade de diversos atores sociais, como não recebe pressão desses, atua com base nas 

responsabilidades administrativas atribuídas à sua organização. Já o entrevistado 11, 

stakeholder não governamental da liderança indígena, por não ter seus atributos de poder e 

urgência (MITCHELL, et al. 1997), até agora não teve as suas reivindicações atendidas, a 

exemplo da ciclovia.             

Outra pergunta se refere a quais foram os conflitos entre os interessados no processo de 

elaboração e implementação da construção da BR-432:  

 

Nada a declarar (Entrevistado 3,  stakeholder governamental, gestor executivo 

federal). 

 

De meu conhecimento, houve conflitos nas terras indígenas e algumas questões 

ambientais que demandaram alteração no projeto. Ressalte-se que houve atraso 

na obra em razão da necessidade de anuência das populações indígenas em 

alguns trechos da BR (Entrevistado 4, stakeholder governamental, parlamentar 

federal).  

 

Não soube de conflito de interesses. Nós fizemos algumas manifestações para 

construírem ciclovias, acostamentos e lombadas, pois muitos indígenas 

morreram atravessando a pista ou andando de bicicleta. Alguns bêbados, você 

sabe como é (Entrevistado 10, stakeholder não governamental, representante 

indígena).  

 

Eu não conheço [...]. “Pro” setor de transportes melhorou bastante. Quando 

não era asfaltado era terrível, né. Dificilmente você via carros ou ônibus, hoje 

é diferente, teve uma contribuição muito grande “pro” setor de transportes, 

principalmente “pro” setor de transporte coletivo intermunicipal e até 

interestadual (Entrevistado 11, stakeholder não governamental, representante 

indígena).  
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Conforme afirmam Reynolds; Schultz e Hekman (2006), a administração pública como 

a primeira responsável pelas politicas públicas, procurará a aproximação com os grupos ou 

indivíduos para, conjuntamente, reduzir os conflitos e desigualdades sociais (REIS, 2009; 

SILVA et al., 2017) pela busca de certo equilíbrio de interesses. Assim, uma política pública é 

construída por decisões e ações coletivas para atender às demandas sociais (GUARESCHI et 

al., 2004). Pelas respostas dos stakeholders governamentais, é possível perceber que os atores 

sociais são pouco lembrados por eles.  

Nesse sentido, como o entrevistado 3, stakeholder governamental e gestor executivo, 

não quis se manifestar se houve conflitos de interesses no processo de construção da BR-432, 

é possível concluir que essa omissão é uma reprodução da falta de interesse da organização 

pública em promover a aproximação entre os diversos stakeholders, o que repercute em “não 

decisão (BACHRACH; BARATZ, 1963) para suprir as necessidades apresentados pelos 

entrevistados 10 e 11, stakeholders não governamentais e líderes indígenas.     

Os entrevistados responderam sobre quem foi o representante de sua organização 

escolhido (e por que foi o selecionado), para participar da reunião de planejamento da 

construção da BR-432: 

 

Eu. Delegação por ofício (Entrevistado 3, stakeholder governamental, gestor 

executivo federal). 

 

Em 2015 [...] não indicamos nenhum representante para participar de qualquer 

decisão. [...] os parlamentares só decidem sobre matéria legislativa e não sobre 

projetos de infraestrutura (Entrevistado 4, stakeholder governamental, 

parlamentar federal).  

 

Não. Nem tivemos representantes. Nunca fomos convidados (Entrevistado 10, 

stakeholder não governamental, representante indígena). 

 

Não tivemos participação nenhuma nesse processo de planejamento, né, até 

porque a gente realmente não foi consultada na época (Entrevistado 11, 

stakeholder não governamental, representante indígena). 

 

A participação da sociedade na política pública fortalece a democracia, pelo maior poder 

social de controle e do próprio envolvimento dos interessados na decisão. Os entrevistados 3 e 
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4 representam os burocratas e políticos, respectivamente, com papéis preponderantes de 

representantes do estado. Já os entrevistados 10 e 11 representam parcela da sociedade civil, 

sendo-lhe reservado o papel de articulação e orientação das necessidades sociais por políticas 

públicas. Se houvesse maior interação entre os representantes governamentais e os não 

governamentais, a possibilidade de consenso e de equilíbrio de interesses seria mais provável 

(EVAN; FREEMAN, 1993; CLARKSON, 1995).   

Os entrevistados identificaram os atores que se destacaram como os mais importantes 

no processo de construção da BR-432, explicando o porquê. E responderam se houve espaço 

para a sociedade por meio de grupo de trabalho, comissão, audiência pública ou consultas 

públicas para a elaboração e implementação construção da BR-432:   

 

O então Governador Otomar de Souza Pinto, pela visão da implantação da 

rodovia. E o Deputado Luciano Castro, pois como deputado federal atuou junto 

ao Ministério dos Transportes para a liberação de recursos e como Secretário 

Nacional de Infraestrutura do Ministério dos Transportes, também atuou para 

a disponibilidade de recurso.  Não houve consulta pública no caso da obra de 

implantação/pavimentação da rodovia BR-432 (Entrevistado 3, stakeholder 

governamental, gestor executivo federal).  

 

Certamente o ator mais importante é o Ministério dos Transportes, executor da 

obra.  Não sei responder se houve espaço para a sociedade participar 

(Entrevistado 4, stakeholder governamental, parlamentar federal).  

 

O DNIT e os políticos. Não fomos convidados (Entrevistado 10, stakeholder não 

governamental, representante indígena). 

 

Acho que o DNIT e os deputados federais. No meu conhecimento não, porque 

não tivemos nenhuma audiência pública e também nenhuma informação a 

respeito. Passaram aí e depois é que a gente ficou sabendo (Entrevistado 11, 

stakeholder não governamental, representante indígena).    

 

Todos os entrevistados, governamentais e não governamentais, citaram apenas atores 

ligados às organizações públicas como personagens de destaque no processo de construção da 

BR-432. Apesar de ter aumentado a participação da sociedade como parte interessada nas 
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decisões de políticas públicas no Brasil, pós-Constituição Federal de 1988 (ARRETCHE, 

1996), no caso de projetos de infraestrutura, ainda revendo Gomide e Pereira (2018), os 

processos decisórios no setor de infraestrutura do Brasil são muito insulados e opacos. Por outro 

lado, Kingdon (2003) afirma que a participação da sociedade civil é muito instável, devido à 

sua fragmentação, o que dificulta a conciliação de interesses.  Esse comportamento reforça a 

ideia de que o Brasil é forjado numa democracia delegativa forte (O`DONNELL, 1991; 

CABRAL; CABRAL, 2017), em que os indivíduos se abstêm de participação de discussões 

políticas e nem se sentem estimulados a buscar informações sobre os problemas, como no caso 

dos indígenas. 

Os entrevistados não governamentais indígenas sabem dos benefícios e prejuízos que a 

construção da BR-432 trouxe:  

 

A nosso benefício é quanto ao escoamento da produção dos índios, além de 

facilitar quando precisamos ir à cidade para buscar mantimentos ou 

atendimento na saúde. A falta de conversa é ruim. As mortes dos parentes 

poderiam ser evitadas. Mas a estrada traz prosperidade também (Entrevistado 

10, stakeholder não governamental, representante indígena). 

  

Ajudou bastante, mas prejudicou nessa área que eu coloquei “pra” vocês, de 

acidentes. A gente não tem um número, mas foram muitos acidentes e alguns 

óbitos. E o que ajudou foi no transporte, devido ser pavimentada, ajudou 

bastante, mas teve essa consequência muito ruim, acidente.  A gente sabe que 

ela está interligada com a BR-174 lá na frente, km 500, e vai diminuir muito a 

ida “pra” quem vai por Caracaraí. E quando interligar o asfaltamento até lá, o 

trânsito vai ser mais intenso, e os perigos vão ser mais constantes “pra” gente. 

Chegando esse asfalto lá, todo e qualquer transporte de carga vai passar por 

lá, e vai ser dia e noite, e as coisas vão piorar “pra” gente morador da terra 

indígena. A gente não é contra, desde que a gente sente para conversar, pra 

ninguém ficar de fora, pra todo mundo ser ouvido [...], a gente tem pensado 

nisso, nessa compensação, de que forma vão compensar a gente. [...] fazer a 

ciclovia e nesse trecho que passa na comunidade a gente queria que tivesse 

redutor de velocidade ou quebra-molas em alguns pontos estratégicos que a 

gente tem na comunidade (Entrevistado 11, stakeholder não governamental, 

representante indígena).  
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É fato que o investimento em infraestrutura de transportes fomenta o desenvolvimento 

econômico e pode trazer bem-estar social, pois proporciona maior “acessibilidade e mobilidade 

das pessoas e mercadorias” (ZAGO; MALEBRANCHE, 2016, p. 1). No entanto, é 

imprescindível a instituição de mecanismos mitigatórios e de compensação, por parte do ente 

público, para reduzir as externalidades negativas, como o aumento de acidentes e 

atropelamentos na rodovia, que poderiam ser diminuídas se houvesse a participação dos 

indígenas no processo decisório da construção da BR-432.  

Os entrevistados também responderam se têm as informações que gostariam sobre a 

construção da BR-432 e quais informações gostariam de ter: 

 

Sim, temos todas as informações, por natureza técnica (Entrevistado 3, 

stakeholder governamental, gestor executivo federal). 

 

O nosso interesse era de a BR atender ao setor produtivo, para escoamento pela 

Guiana e também para Manaus. Também aprovamos a destinação de recursos 

de emendas de bancada (Entrevistado 4, stakeholder governamental, 

parlamentar federal). 

 

Não. Só sabemos que está sendo asfaltada. Queria saber quando será concluída 

e se pretendem fazer uma ciclovia ou acostamento Não temos informação 

nenhuma. Só da construção mesmo, porque a gente está vendo. A gente sabe que 

o DNIT e o Exército têm muitas informações (Entrevistado 10, stakeholder não 

governamental, representante indígena).  

 

A gente não tem essa informação de como ela deveria ser feita, de orçamento, 

quem construiria e de que forma a gente seria beneficiado. As lideranças 

passadas tiveram promessas sem “tá” no papel de “vamos fazer isso, aquilo” e 

nada aconteceu.  A gente não teve [...] se soubesse logo se ela iria ser 

transformada em uma BR, a gente teria outro posicionamento. Mas já passou... 

mas as informações são essas: vai melhorar isso, vai melhorar aquilo 

(Entrevistado 11, stakeholder não governamental, representante indígena).  

 

A assimetria de informações entre os stakeholders pode ser uma fonte de conflito, já 

que quem gerencia o projeto de construção da BR-432 e os parlamentares, entrevistados 3 e 4, 
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respectivamente, detêm informações mais privilegiadas em relação aos entrevistados 10 e115, 

líderes indígenas. Para Hill e Jones (1992), é importante a criação e monitoramento de 

instrumentos regulatórios para a inclusão e exclusão de stakeholders nos processos de decisão 

das políticas públicas, por meio de comunicações públicas. O intuito é o de reduzir as 

assimetrias de informação e representatividade dos que têm maior poder de articulação. 

Segundo as organizações não governamentais, ter mais acesso às informações relevantes 

sobre a construção da BR-432 seria importante e contribuiria para arranjos coletivos de decisão:  

  

Acho que sim.  A gente poderia ajudar nas opiniões que também ajudassem os 

indígenas (Entrevistado 10, stakeholder não governamental, representante 

indígena). 

 

Com certeza. Aí a gente saberia como ela seria feita, de que forma e quem 

seriam os beneficiados (Entrevistado 11, stakeholder não governamental, 

representante indígena).  

 

Para Avritzer (1999) e Gohn (2001) os arranjos institucionais de decisões coletivas 

podem estimular a participação dos stakeholders sociais nas escolhas e implementação de 

políticas públicas promovidas pelas autoridades políticas, diferentemente quando o espaço 

decisório é exclusivamente estatal. A interação entre os atores estatais e sociais pode servir para 

que busquem algum equilíbrio de interesses ou a mitigação de conflitos. Quando há prevalência 

de interesses privados ou da corrupção nas políticas públicas, também aumenta o poder dos 

atores com maior poder econômico, mais articulados ou de status mais elevado, fragilizando 

processos decisórios híbridos.  

Foi perguntado ao entrevistado indígena se ele teria alguma sugestão para ampliar a 

participação dos diversos atores políticos, econômicos e sociais nos processos decisórios e na 

implantação da BR-432: 

  

A gente ser ouvido, ter realmente essa consulta para atender a todo, essa é a 

questão que a gente realmente queria que houvesse né, dentro desse processo 

da construção dessa BR. Mas um empreendimento desse [...] quando o professor 

veio falar com a gente, realmente eu percebi que a gente não foi consultado 

(Entrevistado 11, stakeholder não governamental, representante indígena).  
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A preponderância do governo nos processos de decisão de políticas públicas não deve 

se ater à criação ou manutenção de espaços de participação híbridos, podendo se expandir para 

a institucionalização de práticas inovadoras de decisão coletiva (DIEGUES, 2021). Jamal e 

Getz (1995); Wray (2011) e Patti (2013) propõem que o processo de elaboração e 

implementação de políticas públicas seja o mais aberto possível como condição para a entrada, 

permanência mais longa e legitimação de novos stakeholders.  

Acerca das características dos sistemas burocráticos e políticos no Brasil, os 

entrevistados falaram se esses sistemas favorecem ou dificultam o bom funcionamento das 

instituições democráticas em relação à construção da BR-432: 

 

A destinação de recursos nunca obedece ao cronograma das obras. Atrasa. E o 

processo licitatório é muito demorado (Entrevistado 3, stakeholder 

governamental, gestor executivo federal).   

  

Todas as construções têm suas legislações, mas as comunidades são diferentes. 

Tem esse processo de consulta, e nesse processo burocrático tem que ter várias 

audiências para ouvir todo mundo, O que não acontece. E essa parte de verificar 

o que vai ser derrubado, o que vai ser construído, eles não fazem. É o caso da 

passagem do linhão25, a gente tem que ficar junto deles para que eles não 

atropelem a gente. [...] hoje a gente é detentor de algumas informações que 

acarretam nos nossos direitos. A barreira maior é essa burocrática do papel, 

enquanto o lado político é mais rápido (Entrevistado 11, stakeholder não 

governamental, representante indígena).  

 

A excessiva segmentação, desagregação e interesses diversos do setor de transportes, 

envolvendo vários modais sob a jurisdição de distintas agências e empresas pública, dificulta a 

escolha dos problemas na agenda pública (KINGDON, 2003). Essa condição se agrava pela 

deficiência técnica e de coordenação, dificuldade de obtenção de licenças ambientais, 

redundância de controles por órgãos distintos, legislações complexas, desarticulação entre os 

entres federativos e falta de inovação dos arranjos institucionais participativos, entre outros.  A 

rodovia estudada era estadual e depois virou federal em 2000. Mas só recebeu aportes 

 
25 O linhão ao qual a liderança indígena menciona é a linha de transmissão de energia elétrica advinda da Usina 

Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí/PA, integrando os estados do Amazonas, Amapá, Roraima e o oeste do Pará ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN), que também possibilitará o acesso à internet banda larga a toda região.  
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orçamentários para a sua construção em 2006, que não se estendeu muito. A partir de 2014, 

com o desmembramento jurisdicional do Amazonas e a criação da Superintendência do DNIT 

em Roraima e, consequentemente, do aumento do seu quadro de engenheiros, a construção 

avançou. Ainda assim, não houve a participação social nas decisões da construção da rodovia.   

  

Embora apenas 5 atores tenham participado das entrevistas semiestruturadas, outros 

atores colaboraram nas entrevistas não estruturadas, o que permitiu tipificá-los, tendo como 

parâmetro o modelo de análise do método de saliência dos stakeholders (Mitchell et al., 1997), 

conforme descrito a seguir: 

 

Quadro 19 - Tipificação dos stakeholders conforme modelo de análise de Mitchell et al. (1997). 

Stakeholders Tipificação 

 

Stakeholders  

1 e 2 

Esses stakeholders governamentais são gestores públicos estaduais que possuem apenas o 

atributo de poder influenciar pela legislação ou por serem detentores de recursos 

informacionais, tecnológicos ou financeiros. Embora representem o governo estadual, esses 

stakeholders não despertam legitimidade pelos gestores da obra para influenciar nas 

decisões da construção da rodovia, ficando esse poder adormecido (em desuso). Mesmo 

sabendo que a construção da rodovia é desejável ou aceita pela sociedade e 

institucionalmente pelo próprio governo federal, que a está construindo, a inércia ou 

desinteresse político do governo estadual manifesta o seu desinteresse de urgência, 

enquadrando os entrevistados 1 e 2 na classe de stakeholders adormecidos do tipo latente. 

 

Stakeholder   

3 

É um stakeholder governamental e gestor público federal. Esse stakeholder é detentor dos 

atributos de poder, tendo a sua influência nas decisões da construção da BR-432 assegurada, 

por ter domínio técnico, normativo e informacional, além de possuir a legitimidade 

garantida por delegação funcional, que lhe dá a competência para agir em favor dos 

interesses organizacionais, com a aceitação dos superiores hierárquicos e da sociedade. A 

construção da BR-432 é uma demanda de natureza sensível ao tempo, sendo a organização 

do entrevistado fiscalizada diretamente, o que lhe reveste do atributo da urgência, muito 

embora a construção não transcorra recebendo pressão da sociedade. Nesse sentido, sob a 

ótica da tipologia de Mitchell et al. (1997), o entrevistado 3 é um stakeholder definitivo. 

 

Stakeholders  

4 e 5 

São stakeholders governamentais e parlamentares federais, o que lhes revestem dos 

atributos do poder na votação de leis e alocação de recursos de emendas parlamentares, além 

da legitimidade para reivindicar interesses da população e fiscalizar as ações dos órgãos ou 

empresas que constroem a BR-432. Entretanto, os gestores da construção da rodovia não 

receberam pressão dos parlamentares, que por sua vez também não foram pressionados pela 

sociedade, o que não reveste os entrevistados do atributo da urgência. Dessa forma, os 

entrevistados 4 e 5 se enquadram no modelo de análise de stakeholders de Mitchell et al. 

(1997) como do tipo expectante da classe dominante. 

 

Stakeholders  

6, 7 e 8 

São representantes não governamentais do setor produtivo. Eles não participaram das 

tomadas de decisões para a construção da rodovia. Não têm poder de impor suas vontades 

sobre a construção da BR-432 e também não têm manifestações de urgência, porque 

utilizam a BR-174 para a movimentação de seus produtos. Esses entrevistados possuem 

atributo da legitimidade, porque a rodovia poderá contribuir para o escoamento da produção, 

mesmo que seja uma alternativa futura. Assim, os gestores da construção da rodovia podem, 

eventualmente, chamá-los a participar das decisões, o que os colocam na tipologia de 

stakeholders do tipo latentes e classe dos discricionários. 

 É um stakeholder não governamental e representante do setor logístico. Esse stakeholder 

entende que a BR-432 é apenas uma alternativa em relação ao trajeto da BR-174, não 
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Stakeholder  

9 

despertando urgência para a organização governamental. Esse entrevistado também não 

possui poder de influenciar as decisões sobre a construção da rodovia, ainda que tenha 

legitimidade, já que pode vir a usar a rodovia para o transporte de mercadorias, podendo, 

em algum momento, ser chamado ao engajamento nas discussões pelos gestores da 

construção da rodovia. Nesse sentido, o entrevistado é considerado um stakeholder do tipo 

latente e classe dos discricionários. 

 

Stakeholders  

10 e 11 

São stakeholders não governamentais e representantes indígenas. No tocante à construção 

da BR-432, os indígenas  são objetos da omissão para os stakeholders governamentais 

(gestores públicos e parlamentares). Os gestores públicos da construção da BR-432  não 

percebem o atributo de poder de grupos de pressão (stakewatchers) dos indígenas, tampouco 

do atributo de urgência. O representante do DNIT e um dos líderes indígenas manifestaram 

que os indígenas poderiam reivindicar benefícios mitigatórios, sendo-lhes, assim, conferido 

o atributo da legitimidade. Os indígenas, inclusive, pediram a construção de  uma ciclovia 

na tentativa da  redução dos atropelamentos à beira da rodovia, sem que fossem atendidos.  

Esses stakeholders são tipificados como latentes, da classe dos discricionários, já que 

podem ser convidados ao engajamento de algum relacionamento com os gestores da obra 

da BR-432.         

Fonte: Do autor, a partir da modelo de análise de stakeholders de Mitchell et al. (1997). 

 

Como se observa no quadro 19, cinco stakeholders têm o atributo de poder. Desses 

cinco, os stakeholders 1 e 2 (gestores públicos estaduais) só possuem os atributos de poder, o 

que lhes coloca na tipologia latente/adormecido, já que se isentaram de serem reconhecidos 

pelos gestores da obra, com a legitimidade de representantes do governo estadual, cuja inércia 

política do governo estadual manifesta o seu desinteresse de urgência. O stakeholder 3 (gestor 

público federal), detém os atributos de poder, legitimidade e urgência, o que lhe confere a 

posição de ser o único dos entrevistados na tipologia de stakeholder definitivo, cuja 

consequência de participação na construção da BR-432 se deve pela obrigação delegada de 

ofício.  

Os stakeholders 4 e 5 (parlamentares federais), acumulam os atributos de poder e 

legitimidade, já que, por força da autoridade política, são a eles conferidos o poder de alocação 

de recursos orçamentários e a legitimidade como representantes eleitos, sendo enquadrados na 

tipologia de expectantes/dominantes. Todos os demais stakeholders 6, 7 e 8 (representantes do 

setor produtivo); 9 (representante do setor logístico); e 10 e 11 (lideranças indígenas) só detêm 

o atributo de legitimidade, podendo serem convidados a participar das decisões sobre a 

construção da rodovia, a qualquer momento, pelos gestores da obra, o que os enquadram na 

tipologia de latentes/discricionários.  

Nesse sentido, a pesquisa identificou os fatores condicionantes da participação e da não 

participação dos stakeholders governamentais e não governamentais nas tomadas de decisão da 

construção da BR-432. Como fatores condicionantes da participação nas decisões, os 

stakeholders 3 (gestor público federal), 4 e 5 (parlamentares federais) se apresentam como 

responsáveis primeiros pelas políticas públicas, essas entendidas como ações governamentais 
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escolhidas previamente e dirigidas às demandas públicas identificadas pela sociedade (DIAS; 

MATOS, 2012), que trazem dividendos políticos para o governo e os parlamentares.  

Ainda assim, mesmo que a rodovia federal atenda aos interesses da sociedade civil e 

produtores roraimenses, os stakeholders governamentais 1 e 2 (gestores executivos estaduais) 

não participaram desses processos decisórios sobre a construção da rodovia, com a justificativa 

de que não era uma obra de jurisdição estadual e por entenderem que esse seria o fator 

condicionante para que pudessem participar. Os stakeholders 6, 7 e 8 (representantes do setor 

produtivo) e 9 (representante do setor logístico) não participaram das tomadas de decisões da 

construção da BR-432, por não terem sido chamados e também por utilizarem a BR-174 como 

rodovia para o afluxo e refluxo de produtos, não entendendo eles que a BR-432 seria uma 

alternativa urgente.  

De fato, os stakeholders que não fazem parte das estruturas governamentais, não têm 

domínio técnico sobre como alocar recursos, estabelecer metas, usar ferramentas programáticas 

e determinar objetivos futuros. Essas limitações também afetam os stakeholders 10 e 11 (líderes 

indígenas), que também se ressentem das assimetrias de representatividade e de informações, 

embora duas outras lideranças indígenas tenham se recusado a participar da entrevista, o que 

não permite aqui a afirmação categórica dos fatores condicionantes da não participação delas 

nas decisões sobre a construção da BR-432.  

Os stakeholders 10 e 11 também manifestaram que nunca tinham sido convidados por 

agentes do governo federal para discutir sobre a construção da rodovia, assim como afirmaram 

que não tinham pessoal capacitado para uma eventual discussão, o que justificaria a não 

participação deles. Esses stakeholders também informaram que problemáticas ambiental, 

indígena e fundiária criaram uma atmosfera tensa entre os diversos stakeholders, quando das 

discussões que resultaram na não criação do Parque Nacional do Lavrado como Unidade de 

Conservação, no entorno da BR-432, desmotivando a participação de indígenas em discussões 

com o governo federal.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa está inserida na abordagem dos estudos de políticas públicas (policy 

studies). É de grande importância para a ciência e entidades públicas e privadas que se 

envolvam em política públicas de infraestrutura de transportes, que entendam a importância da 

participação de stakeholders em decisões que envolvam à seleção dos modais, ao desenho das 

rotas, aos planos de mitigação de externalidades negativas às populações afetadas ou à 

programação e destinação de recursos públicos para a execução da obra.  

O objetivo principal deste estudo foi o de procurar compreender os fatores 

condicionantes que estimulam a participação de stakeholders (partes interessadas) nas políticas 

públicas em infraestrutura de transportes rodoviários e que afetam esse envolvimento, em 

especial quanto à construção da BR-432, em Roraima. Nesta pesquisa, os interesses dos 

stakeholders governamentais e não governamentais, além do arranjo político institucional, 

foram considerados elementos centrais das tomadas de decisão da construção da BR-432.    

O referencial teórico-metodológico que orientou a pesquisa foi baseado na teorias dos 

stakeholders que contribuiu para, de forma sistemática, analisar e compreender o envolvimento 

dos interessados nas decisões da elaboração e implementação da construção da BR-432. O 

percurso teórico adotou a Teoria das Três Dimensões de Donaldson e Preston (1995), que se 

refere às abordagens analíticas inter-relacionadas de stakeholders descritiva, instrumental e 

normativa e à abordagem da Saliência de Mitchell, Agle e Wood (1997), que se enquadra no 

ramo de análise instrumental de Donaldson e Preston (1995).  

A abordagem de Donaldson e Preston (1995), pela análise descritiva, serviu para mapear 

o arranjo político-institucional referente ao processo de elaboração e implementação da 

construção da BR-432, sobretudo quanto à representação dos diversos stakeholders nesse 

contexto. A abordagem instrumental ajudou a identificar as dificuldades políticas, técnicas e 

informacionais encontradas pelos stakeholders durante o processo de elaboração e 

implementação do projeto de construção da BR-432. E pela análise normativa, foi possível 

entender o estado atual das relações da organização governamental e os papéis dos stakeholders 

envolvidos interna e externamente na elaboração e implementação do projeto de construção da 

BR-432. Já a análise da saliência de Mitchell, Agle e Wood (1997), serviu para a compreensão 

de como são definidos ou priorizados os interesses dos stakeholders governamentais e não 

governamentais, quanto à proeminência dos respectivos atributos de poder, legitimidade e 

urgência, contribuindo para atender aos objetivos desta pesquisa. 
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No interesse de compreender e explicar o processo decisório de elaboração e 

implementação de políticas públicas, observou-se que as decisões da construção da BR-432 

seguiram o modelo top-down, em que os gestores públicos adotam estritamente o planejamento, 

com pouca flexibilidade na implementação das políticas e forte obediência à hierarquia, à 

centralização das decisões e à descentralização da execução. O modelo top-down desconsidera 

outros atores não governamentais nas decisões de políticas públicas como propõe o modelo 

bottom-up em que as metas e os objetivos são considerados ambíguos e cujas políticas 

obedecem a normas distintas. Entretanto, esta pesquisa sugere que a combinação das duas 

abordagens representadas pelo modelo middle-up-down, pode contribuir no estímulo à criação 

do conhecimento organizacional por meio da interação dinâmica entre os atores internos e 

externos, para a tomada de decisões, em que o conhecimento tácito e o conhecimento explícito 

podem ser criados e expandidos através da interação social.  

Ainda no contexto teórico, constata-se que nem os estudos clássicos de localização do 

empreendimento nem a moderna ciência da geografia dos transportes tratam da participação 

efetiva dos stakeholders sociais nas decisões que envolvam projetos de infraestrutura de 

transportes. Por exemplo, ambas as concepções teóricas supõem a existência prévia das vias 

com boa acessibilidade, entre outros condicionantes, como fator decisivo para a localização de 

unidades produtivas, sendo a infraestrutura de transportes um bem comum, cabendo ao Estado 

a promoção de políticas públicas para a conciliação dos investimentos e o desenvolvimento. De 

qualquer sorte, do ponto de vista da gestão moderna, vê-se a tendência crescente da participação 

popular e a criação de espaços e canais coletivos na gestão pública no Brasil, para que as partes 

interessadas expressem seus interesses, ainda que o comportamento tradicional de lideranças 

políticas se mantenha vivo. 

Existem stakeholders motivados à participação nas decisões de políticas públicas para 

auferir ganhos sociais, financeiros e político-ideológicos, entre outros. Nesse contexto, o 

asfaltamento da BR-432 fez crescer a especulação imobiliária na sua área de influência a partir 

de 2005, suscitando denúncias de benefícios ilegais de recursos do governo a alguns 

agricultores, de grilagem de terras e de coações aos agricultores insatisfeitos (BRASIL, 2005). 

O DNIT, por sua vez, acumulou várias denúncias de contratos com valores superfaturados e 

dilação de prazos relacionadas à Construtora Araújo, entre 2006 e 2011 (G1, 2011). Tudo isso 

somado contribui para que as conquistas alcançadas da participação social se fragilizem e sejam 

ameaçadas, o que se agrava no contexto das políticas públicas de transporte, pois a comunidade 

é muito fragmentada, o setor é muito segmentado em diversos modais e arranjos institucionais, 

dificultando a conciliação de interesses (KINGDON, 2003).   
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Como resultado das entrevistas, foi constatado que dos 11 stakeholders entrevistados 

apenas o stakeholder 3 (gestor público federal) e os stakeholders 4 e 5 (parlamentares federais) 

participaram, por força de ofício, de alguma forma nas decisões sobre a construção de BR-432, 

enquanto os stakeholders 1 e 2 (gestores públicos estaduais); 6, 7 e 8 (representantes do setor 

produtivo); 9 (representante do setor logístico); e 10 e 11 (líderes indígenas) não tiveram 

nenhuma participação decisória. Esta investigação destaca que os fatores condicionantes da 

participação e da não participação dos stakeholders nas decisões de infraestrutura de transportes 

são diversos e complexos, sobretudo quanto à construção da BR-432, conforme veremos.  

A pesquisa confirmou que os stakeholders governamentais têm papel preponderante nas 

decisões da construção da BR-432, já que eles representam o Estado e se apresentam como 

responsáveis primeiros pelas políticas públicas, além de serem intermediadores de um contrato 

social. Esses fatores condicionantes da participação dos stakeholders 3 (gestor público federal), 

4 e 5 (parlamentares federais) trazem dividendos políticos para o governo e para os próprios 

parlamentares. Entretanto, a “não decisão” assumida pelos stakeholders governamentais 1 e 2 

(gestores públicos estaduais) pode ter contribuído para que certas demandas sociais não 

tivessem amadurecido, não transformando a BR-432 em problema público para o governo de 

Roraima.  

A despeito da força dos transportes como condicionante de distribuição populacional e 

de desenvolvimento da economia, além da sua função social no fluxo de pessoas, produtos e na 

disseminação de ideias e informações (FAIR; WILLIAM, 1959), a pesquisa observou que os 

stakeholders 6, 7 e 8 (representantes do setor produtivo) e 9 (representante do setor logístico) 

não participam do processo de decisão da construção da BR-432, sob a alegação de não terem 

sido convidados. A pesquisa observou que alguns stakeholders não são identificados devido ao 

fato de não terem seus atributos por si despertados, assim como por conta do negligenciamento 

ou da ausência de uma política mais efetiva de identificação dos stakeholders pelos gestores da 

obra.  

Essa não identificação (stakeholder desconhecido) também contribuiu para que os 

stakeholders 10 e 11, lideranças indígenas, não participassem das decisões da construção da 

BR-432. O arranjo institucional do processo decisório da construção da rodovia poderia ser 

diferente se o ente público desenvolvesse uma estratégia para o engajamento dos stakeholders 

internos e externos à organização, por meio do desenvolvimento de relações intrínsecas entre 

as partes interessadas, como ensinam Hart (1997); Heugens; Bosch e Riel (2002).   

Como consequência da ausência de uma política de identificação e engajamento de 

stakeholders no processo de elaboração e implementação da construção da BR-432, a pesquisa 
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observou que os stakeholders governamentais 3, 4 e 5 (gestor público federal e parlamentares 

federais) se limitaram a fazer o seu papel de agente público, enquanto os demais stakeholders 

governamentais (gestores públicos estaduais) e não governamentais (representantes do setor 

produtivo, representante do setor logístico e líderes indígenas), não reivindicaram seus papéis 

no processo de tomada de decisões, tendo comportamentos lenientes (ver quadro 20).       

 

Quadro 20 – Consequências dos fatores condicionantes que afetam o envolvimento dos 

stakeholders no processo decisório de PP em infraestrutura de transportes de Roraima. 

Stakeholder(s) Atributo(s) Tipo Classe 
Consequência 

de Participação 

Consequência de 

Não Participação 

1 e 2 poder latente adormecido - leniência 

 

3 

poder/ 

legitimidade/ 

urgência 

definitivo definitivo força de ofício - 

4 e 5 
poder/ 

legitimidade 
expectante dominante 

 

força de ofício    

 

- 

6, 7 e 8 legitimidade latente discricionário - leniência 

9 legitimidade latente discricionário 
 

- 

 

leniência 

10 e 11 legitimidade latente discricionário - leniência 

Fonte: Do autor, a partir do modelo de análise de stakeholders de Mitchel et al. (1997). 

 

Ainda que a participação social esteja institucionalizada em muitas políticas públicas 

brasileiras, as decisões de políticas públicas no Brasil são eivadas de entraves ou limitações do 

serviço público como gestores públicos autoritários, orientações tecnocráticas de 

administração, recursos limitados e a falta de engajamento das autoridades públicas nas 

discussões, crises econômicas e políticas, que dificultam a melhoria dos mecanismos e esforços 

para a continuidade e ampliação da participação democrática. O atual governo de  Jair Messias 

Bolsonaro (Sem Partido), inclusive, decretou em 2019 a extinção ou limitou a atuação de 

inúmeros órgãos colegiados da administração pública federal, autárquica e fundacional. Sem a 

participação efetiva da população e com pouca transparência das ações governamentais, 

observa-se a redução de legitimidade dessas decisões. 

Supõe-se que o envolvimento dos stakeholders nas decisões de políticas públicas da 

região de Roraima possa ser importante para que os resultados sejam mais efetivos, na solução 

de problemas coletivos ou mesmo individuais. Ainda assim, algumas pessoas se manifestam 

com cinismo, desinteresse ou mesmo desconfiança dos detentores de maior poder político e 

econômico, afastando-se do processo de decisão. A posição dessas pessoas na hierarquia social 
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ou a sua limitação cognitiva também contribuem para a ausência nos espaços públicos de 

decisão. 

Como objetivo específico, esta investigação procurou mapear o arranjo político-

institucional referente ao processo decisório de elaboração e implementação da construção da 

BR-432. A alta segmentação, a desagregação e os interesses diversos do setor de transportes, 

envolvendo vários modais sob a jurisdição de distintas agências e empresas públicas, dificultam 

a escolha dos problemas na agenda pública de infraestrutura de transportes. A postura de 

governos de não trazer para o processo decisório representantes da sociedade civil também é 

um relevante problema na política pública, também presente na construção da BR-432.  

Como propositura para novos trabalhos, pode-se sugerir a realização de pesquisas sobre 

a participação da sociedade nas decisões que envolvam a infraestrutura de outras rodovias, 

principalmente das rodovias estaduais, que estão em processo de pavimentação a partir da 

metade da década de 2000, com o governo de José de Anchieta Júnior (PSDB), assim como 

sobre a infraestrutura de outros modais.  

A construção de uma agenda de pesquisa que permita ampliar os conhecimentos 

relacionados à infraestrutura de transportes e a participação de stakholders, no interesse de 

fortalecer e legitimar as decisões das políticas públicas para o setor, em especial para a 

Amazônia Setentrional, perpassa por alguns desafios. A criação de um networking de pesquisa 

que conte com a colaboração de professores, alunos, além de uma estrutura universitária e apoio 

dos setores públicos, é de grande relevância, pois sem os mesmos há pouca possibilidade de 

continuidade e efetividade das ações. 

Com o aumento do quadro de professores doutores, os núcleos de pesquisa na 

Universidade Federal de Roraima, por exemplo, podem se consolidar como um componente 

imprescindível no processo de organização da pesquisa, sobretudo pela interdisciplinaridade 

que propicia a amplitude de estudos em distintas áreas de interesse de investigação. A 

possibilidade de criação de uma rede interna que permita metodologias diversificadas, pode 

servir de lastro para a criação de programas de pós-graduação stricto sensu. Potencializar a 

pesquisa, especialmente aquela voltada à compreensão da participação ou não participação dos 

stakeholders nas decisões que envolvam a infraestrutura de transportes de Roraima, é o que se 

constitui como agenda deste autor.  

Entende-se, em particular, que a pequena participação de stakeholders da sociedade civil 

roraimense nas decisões das políticas públicas de infraestrutura favorece a pouca transparência 

e a fragilidade da ações democráticas, reduzindo a legitimidade dessas decisões 

governamentais. A contribuição teórica deste estudo é o de propor um novo foco ao tema da 
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participação dos stakeholders, a partir da fragilidade dessa participação nas decisões de 

políticas públicas de infraestrutura de transporte, pouco transparentes e isoladas, apontando a 

necessidade de reflexão quanto à criação de arranjos institucionais, por meio de uma política 

de engajamento da sociedade.  

A interação dos atores estatais e os atores sociais, na defesa do interesse público, pode 

diminuir o recrudescimento das dificuldades enfrentadas pelas populações das sub-regiões 

amazônicas, de baixa densidade demográfica e esparsamente povoada, na garantia de uma 

melhor qualidade de vida.  
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA 

Prezado (a) senhor (a), agradecemos desde já a sua disposição em nos receber. Gostaríamos de 

convidá-lo a colaborar na realização da pesquisa referente a este formulário. Por favor, leia com 

atenção o texto que segue. 

Antes de tomar a decisão final sobre a sua colaboração, não hesite em tirar todas as dúvidas 

com o pesquisador (equipe).  

Se o (a) senhor (a) aceitar participar da pesquisa, o pesquisador (equipe) conservará o 

formulário original assinado, lhe entregando uma cópia. 

Tema da pesquisa: A participação dos stakeholders em políticas públicas de infraestrutura 

de transportes: a construção da BR-432. 

Composição da coordenação da equipe de pesquisa: 

Carlos Augusto Matos de Carvalho. Pesquisador / Doutorando  

Professor da Universidade Federal de Roraima - UFRR.  

Telefone (95) 36213149. Correio eletrônico: cauadm12@gmail.com 

 

Ivan Beck Ckagnazaroff. Orientador  

Professor da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 

Telefone (31) 34097129. Correio eletrônico: ivanbeck@face.ufmg.br   

 

Esclarecimentos sobre a pesquisa:  

Esta pesquisa tem o objetivo principal compreender como se dá a participação das partes 

interessadas (stakeholders) no processo de elaboração e implementação das políticas públicas 

em infraestrutura de transportes rodoviários de Roraima. 

Para a realização desta pesquisa. A sua participação será de grande valor, para a ciência, para a 

elaboração e implementação das políticas públicas e para todos os envolvidos com 

infraestrutura de transportes rodoviários no Brasil e em específico para o estado de Roraima. 

A entrevista aqui solicitada poderá ser útil à sua organização, pois demanda uma reflexão sobre 

elementos de base dos processos do ciclo de políticas públicas que tem a participação de sua 

organização. A entrevista será gravada, com a utilização de um gravador digital, com duração 

de aproximadamente duas horas. Apenas a equipe de pesquisa e um profissional responsável 

pela degravação terão acesso aos dados gravados e degravados, que serão guardados em local 

seguro. O profissional responsável pela degravação assinará compromisso de confidencialidade 

junto à equipe de pesquisa. 

É de grande importância poder identificar o nome de sua organização na pesquisa, bem como 

o seu nome e atribuições, como também de quaisquer outras pessoas entrevistadas de sua 

organização. 

Ficamos à disposição, ao que pedimos que entre em contato conosco sempre que houver alguma 

dúvida a respeito da pesquisa. 

Agradeço. 

Carlos Augusto Matos de Carvalho 

 

mailto:cauadm12@gmail.com
mailto:ivanbeck@face.ufmg.br
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CONSENTIMENTO DO ENTREVISTADO 

Participação na entrevista (para assinar antes da entrevista). 

Após ter lido e entendido o texto precedente, além de ter recebido informações complementares 

sobre a pesquisa, eu aceito, de livre e espontânea vontade, participar da(s) entrevista(s) de coleta 

de dados para a pesquisa sobre a participação das partes interessadas (stakeholders) na 

elaboração e implementação de políticas públicas em infraestrutura de transportes rodoviários 

de Roraima. 

Como entrevistado, posso me recusar a responder alguma questão, desde que assim eu decida, 

inclusive pedindo o cancelamento da entrevista, o que anulará este consentimento e proibirá o 

entrevistador da utilização de quaisquer informações por mim dadas. 

 

 

LOCAL: _______________________ 

 

 

 

DATA: ________________________ 

Pessoa entrevistada 

 

Nome: ___________________________ 

Assinatura: _______________________ 

Entrevistador(es) 

 

Nome: ___________________________ 

Assinatura: _______________________ 

Nome: ___________________________ 

Assinatura: _______________________ 

 

 

Autorização de citação do nome do(a) entrevistado(a) e do nome da organização: 

Eu autorizo Carlos Augusto Matos de Carvalho a revelar meu nome e o nome da minha 

organização nos artigos, textos e tese que redigirão a partir da pesquisa da qual trata este 

formulário de consentimento. 

Nome do dirigente da organização: __________________________________________ 

Nome da organização: ____________________________________________________ 

Função do dirigente da organização: _________________________________________ 

Assinatura do dirigente da organização: __________ Local/data: __________________ 

Este texto tem por finalidade assegurar os direitos dos entrevistados colaboradores na pesquisa quanto a questões éticas. Qualquer sugestão, 

reclamação ou solicitação pode ser encaminhada diretamente à coordenação da pesquisa e/ou à diretoria do Centro de Pós-Graduação e 

Pesquisas em Administração - CEPEAD - da UFMG, pelo correio eletrônico: erikaml@face.ufmg.br ou pelo telefone: (31) 34097054.  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

ANTES DA ENTREVISTA (A entrevista será de 60 a 90 minutos). 

- A entrevista pretende levantar dados sobre elaboração e implementação do projeto de 

construção da BR-432, a organização e os seus processos levando-se em consideração o 

envolvimento das partes interessadas (stakeholders). Não iremos tocar em assuntos 

confidenciais. 

- Caso o respondente não queira responder a certas perguntas, o pesquisador entenderá e 

respeitará tal decisão. 

- O pesquisador se interessará em analisar todos os documentos e informações sobre a 

organização colocar à sua disposição. 

- Apesar de tomar um tempo que é valioso, o tempo de entrevista não é “tempo jogado fora”. 

Muitos dos entrevistados acham essa experiência muito estimulante porque ela também permite 

à pessoa entrevistada refletir sobre seu processo de formulação estratégica em um curto período. 

- O (a) senhor (a) receberá uma cópia de toda e qualquer publicação (em jornais, revistas ou 

livros) resultante da entrevista. 

 

ENTREVISTA COM STAKEHOLDERS GOVERNAMENTAIS E NÃO 

GOVERNAMENTAIS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO – mapear o arranjo político-institucional referente ao 

processo decisório e de elaboração e implementação de políticas públicas em 

infraestrutura: BR-432. 

 

Perguntas: 

  

1. Quem participa do arranjo institucional das decisões de elaboração e implementação da 

construção da BR-432?  

2. Houve mudanças no arranjo institucional ao longo do tempo, que possam ter afetado a 

construção da BR-432? Que fatores levaram a essas mudanças? O que se manteve inalterado? 

3. Qual é a função, tarefas e objetivos da organização que você representa no processo 

decisório da construção da BR-432?  

4. A despeito do atraso da construção da BR-432, a obra perdurou durante anos, estando 

hoje próximo da sua conclusão. Nesse sentido, qu fatores e condições favoreceram a garantia 

da continuidade da obra? 

5. Como e quando a construção da BR-432 entrou na agenda política e se transformou em 

política pública? 

6. Quais são os mecanismos de controle do executivo e da sociedade e da transparência no 

processo decisório da construção da BR-432? 
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7.        Qual o papel desempenhado por órgãos de fiscalização ambiental no projeto de construção 

da BR-432? 

8. Quais foram as pessoas e organizações interessadas que participaram das decisões sobre 

a construção da BR-432 e quais seriam os interesses delas? Quais pessoas ou organizações 

deveriam ter participado e não participaram? 

9. Como a sua organização age e contribui para o processo decisório da construção da BR-

432? 

10. Quais foram os conflitos que emergiram entre os interessados no processo de elaboração 

e implementação da construção da BR-432? 

11. Quem foi o representante de sua organização escolhido (e porque foi o selecionado), 

para participar da reunião de planejamento da construção da BR-432? 

12. Quais foram os atores que se destacaram como os mais importantes no processo de 

construção da BR-432? Explique o porquê.  Houve espaço para a sociedade por meio de grupo 

de trabalho, comissão, audiência pública ou consultas públicas para a elaboração e 

implementação construção da BR-432?  

13.      Quais são as limitações técnicas e informacionais do Estado e dos agentes públicos no 

processo decisório que dificulta a eficiência do arranjo institucional, assim como as relações 

das organizações não governamentais com os entes públicos?  

14.      Quais foram os benefícios e prejuízos que a construção da BR-432 trouxe para a 

sociedade do entorno?  

15.     A sua organização tem as informações que gostaria sobre a construção da BR-432? Que 

informação gostaria ter?  

16.   Se a sua organização tivesse mais acesso às informações relevantes sobre a construção da 

BR-432, isso seria importante e contribuiria para arranjos coletivos de decisão? 

17.   Como parte da sociedade civil a sua organização teria alguma sugestão para ampliar a 

participação dos diversos atores políticos, econômicos e sociais nos processos decisórios e na 

implantação da BR-432? 

18.    Sobre as características dos sistemas burocráticos e políticos no Brasil, em que esses 

sistemas favorecem ou dificultam o bom funcionamento das instituições democráticas em 

relação à construção da BR-432? 
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