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RESUMO

MONTEIRO, Helena Maria Grundig. Governança metropolitana e
capacidades estatais: o caso do arranjo institucional da Região Metropolitana

da Baixada Santista. 2022. 153 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola

de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,

2022.

A presente pesquisa teve como objetivo compreender como o arranjo

institucional de governança metropolitana contribui na forma como os

municípios mobilizam capacidades estatais, tendo como caso empírico a

Região Metropolitana da Baixada Santista. Uma das razões para a escolha

deste arranjo é por ser uma das mais antigas RM institucionalizadas fora da

capital. Por meio da análise da Câmara Temática de Turismo, vinculada ao

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista

(CONDESB), a investigação passou a analisar a mobilização das dimensões

de capacidades fiscal, de implementação e de política, entre 2017 e 2020. Com

base em fontes documentais, especialmente os relatórios de atividades

publicadas anualmente pela AGEM e a legislação de regulamentação das

instâncias que compõem o arranjo metropolitano, e em entrevistas

semiestruturadas, esta pesquisa analisou como as prefeituras, por meio de

seus representantes na CT de Turismo, mobilizam ou não capacidades do

arranjo para a gestão de políticas públicas de desenvolvimento regional do

turismo. Esta análise qualitativa sugere que o arranjo metropolitano mobiliza

capacidades, e que os municípios mobilizam as capacidades do arranjo.

Contudo, há um conjunto significativo de lacunas no processo, em especial na

capacidade de implementação, que fragilizam a atribuição do arranjo

metropolitano de promover políticas públicas estruturantes para o

desenvolvimento regional. Este trabalho tem a pretensão de contribuir para os

campos teórico e metodológico sobre a operacionalização da governança

metropolitana.

Palavras-chave: Capacidades Estatais. Arranjos Institucionais. Governança Metropolitana.

Baixada Santista.
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ABSTRACT

MONTEIRO, Helena Maria Grundig. Metropolitan governance and state
capacities: the institutional arrangement case of the Baixada Santista
Metropolitan Region. 2022. XX f. Dissertation (Master in Science) - School of

Arts, Science and Humanities, São Paulo University, São Paulo, 2022.

The objective of the current research was to comprehend which and how are

deployed, by the sole municipality or collectively, the state capacities of

metropolitan governance institutional arrangement, using as empirical case the

Baixada Santista Metropolitan Region (MR). One of the reasons that this

arrangement was chosen was due to the fact that it is one of the oldest MR

institutionalized out of the capital. Through the analysis of the Tourism Thematic

Chamber, related to CONDESB, the investigation passed to analyze the

mobilized dimension of fiscal capacities, implementation and politics between

2017 and 2020. Based on documented sources, specially the annually

published report of activities made by AGEM and the legislation

regulamentation of instances that make up the metropolitan arrangement, and

in semi-structured interviews, this research analyzed how the municipalities,

through its representatives in the CT of Tourism, deploy or not arrangement

capacities to public policies of regional tourism development. This qualitative

analysis suggests that the metropolitan arrangement mobilizes capacities, and

the municipalities mobilize the arrangement capacities. However, there is a

significant set of loopholes, especially in the implementation capacity, that

weakens the metropolitan arrangement attribution to promote structured public

policies related to regional development. This thesis aims to contribute to the

theoretical and methodological fields about the employment of metropolitan

governance.

Key-words: State capacities, Institutional Arrangements, Metropolitan Governance, Baixada

Santista.
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INTRODUÇÃO

A urbanização da população e das atividades econômicas, em especial

na América Latina, têm crescido em ritmo acelerado. Segundo a CEPAL

(2012), dois terços da população latino-americana vivem em cidades de 20.000

habitantes ou mais e quase 80%, em zonas urbanas. O processo de

crescimento populacional e o desenvolvimento de cidades impulsionam o

surgimento e a consolidação de regiões metropolitanas. Esses territórios

urbanizados representam o lócus do bem-estar da população. Constituem-se

em polos de oferta e demanda de atividades econômicas e serviços, de

concentração de força de trabalho, atividades financeiras e entretenimento,

com grande quantidade de consumidores e potencial de realização e inovação

(IPEA, 2013), ao mesmo tempo que também concentram parte dos problemas

socioeconômicos: pobreza, exclusão e violência (ROJAS, 2008).

No Brasil, a relevância das regiões metropolitanas é considerável:

84,72%1 da população vive em área urbana e 47%2 está em regiões

metropolitanas ou aglomerados urbanos3.

Consequentemente, a demanda por serviços e políticas públicas

capazes de atender esses centros urbanos exige capacidades de

planejamento, execução, financiamento e gestão que consigam atender a uma

dinâmica que não se restringe aos limites territoriais municipais. Não há

coincidência entre o território funcional metropolitano, que é estendido a

diversos municípios, e o território institucional, que se refere às delimitações

administrativas. Vale ressaltar esse caráter intrínseco ao fenômeno

metropolitano: a incompatibilidade entre o território interdependente da

atividade econômica, social e política e sua governança institucional oficial

(IPEA, 2013). A despeito dos avanços no processo de descentralização e na

melhoria da governança local, a capacidade institucional, financeira e de

coordenação desses governos subnacionais para enfrentar os desafios

3 As Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas são constituídas por agrupamentos de
municípios limítrofes e são instituídas por lei complementar estadual, de acordo com a
determinação do artigo 25, parágrafo 3° da Constituição Federal de 1988, visando integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Fonte:
IBGE.

2 Fonte: IBGE, Censo 2010.
1 Fonte: PNAD, 2015.
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impostos pelas áreas metropolitanas vem sendo apontada como insuficiente

(ROJAS, 2008).

O debate das questões urbanas e metropolitanas exige uma discussão

sobre governança. Não à toa que a Nova Agenda Urbana4 (NAU) traz essa

perspectiva como um dos três pilares para o desenvolvimento sustentável de

cidades – financiamento e planejamento urbano compõem os demais.

A Nova Agenda Urbana é uma declaração em que os Estados-Membros

da Organização das Nações Unidas (ONU), juntamente com governos

subnacionais, sociedade civil, setor produtivo, universidades, entre outros

atores, reafirmam o compromisso global com a promoção do desenvolvimento

sustentável por meio do desenvolvimento urbano. Entendem este compromisso

como forma de contribuir para o alcance dos 17 (dezessete) Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos em 2015 também pela

ONU. Essa agenda de desenvolvimento possui premissas e diretrizes que

reforçam a importância histórica e contemporânea das cidades e regiões

metropolitanas como fonte de soluções, e não como causa dos desafios

enfrentados pelo mundo (NAU, prólogo, 2015). O documento é dividido em três

seções, a saber: Princípios e Compromissos, Plano de Implementação e

Implementação efetiva.

No âmbito desta pesquisa, é possível identificar um conjunto de itens

que reforçam a notabilidade e contemporaneidade do debate de regiões

metropolitanas e municípios, em especial conceitos como capacidades

estatais, governança, cooperação e participação. O objetivo deste destaque

temático no âmbito da ONU é evidenciar sua importância e urgência global no

que concerne a políticas públicas prioritárias para os governos brasileiros.

De início, cabe destacar a importância dessas contribuições no

desenvolvimento não só de governos nacionais, mas também de governos

subnacionais e locais e da sociedade civil, focando na transparência e na

responsabilidade. Esta participação na provisão e produção conjunta de

serviços, reforça o documento, deve permear o ciclo de políticas públicas; isto

é, permitir a participação efetiva de todas e todos nos processos de tomada de

4 A Nova Agenda Urbana foi adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e
Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), realizada em Quito (Equador), em 20 de
outubro de 2016. Foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGONU) no 68º
encontro plenário para a sua 71 ª sessão em 23 de dezembro de 2016.
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decisão, planejamento e acompanhamento. Isso deverá ser feito através da

promoção de mecanismos institucionais, políticos, legais e financeiros, para

ampliar plataformas que fortaleçam a governança urbana com o

empoderamento e inclusão de atores urbanos.

No âmbito das capacidades estatais, o compromisso perpassa o

fomento à capacidade de estabelecer parcerias por meio de um ecossistema

que favoreça o diálogo e a cooperação entre os atores locais e nacionais e

promova o fortalecimento das relações entre governos, sejam interfederativas

ou intermunicipais, bem como a integração e o diálogo entre os setores

funcionais. A NAU entende essa capacidade como uma abordagem

multifacetada que deve lidar com a habilidade de múltiplos atores e instituições

em todos os níveis de governança e combine capacidade individual,

institucional e social de formular, implementar, aprimorar, gerir, monitorar e

avaliar políticas públicas para o desenvolvimento urbano sustentável.

No contexto do debate de arranjos institucionais e cooperação

interfederativa, a NAU afirma que a cooperação é um instrumento efetivo que

deve ser promovido para execução de tarefas administrativas municipais e

metropolitanas, fornecimento de serviços públicos e promoção do

desenvolvimento local e regional. E que, para isso, é importante tomar medidas

apropriadas para fortalecer as instituições nacionais, subnacionais e locais.

Ainda sobre arranjos institucionais, é previsto o fomento a estruturas e

instrumentos efetivos, inovadores e sustentáveis, que reforcem as finanças

municipais e sistemas fiscais locais para criar, sustentar e compartilhar o valor

gerado pelo desenvolvimento urbano sustentável de maneira inclusiva. Esse

item traz luz a um ponto do debate acerca da autonomia - ou não -

interfederativa relacionado ao descasamento entre autonomia política e fiscal,

que traz como ponto de atenção nesta pesquisa, visto que a autonomia de um

arranjo de governança metropolitana é relativa e parcial na relação entre o

Governo do Estado, que detém a atribuição de criar as RMs, e dos municípios,

que o compõe, como é possível ver adiante.

Especialmente sobre governança metropolitana, a declaração se

compromete a apoiar o fortalecimento das capacidades dos governos

subnacionais e locais de implementarem de forma eficaz uma governança local
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e metropolitana multinível que ultrapasse limites administrativos e que se

baseie nas funções de cada território; uma governança metropolitana inclusiva,

que contemple arcabouços jurídicos e mecanismos de financiamento

confiáveis. Dessa maneira, deve-se garantir uma abordagem integrada e

autônoma, em que governos subnacionais e locais não somente se envolvam

nas tomadas de decisão, mas sejam providos de autoridade e recursos

necessários para gerenciar desafios urbanos, metropolitanos e territoriais

críticos.

A questão do financiamento é um ponto bastante destacado na Agenda,

seja ao tratar do fomento a mecanismos de financiamento transparentes e

responsáveis, seja ao chamar atenção para o cuidado na redistribuição dos

recursos considerando as desigualdades territoriais ou para o desenvolvimento

de capacidades para mobilizar recursos financeiros. Para este, apoia o

desenvolvimento de modelos verticais e horizontais de distribuição de recursos

financeiros dentro dos centros urbanos e entre áreas urbanas e rurais,

considerando as diferentes escalas de cidade.

Em suma, como pode-se observar ao analisar a Nova Agenda Urbana, a

questão metropolitana é relevante no sentido de promover desenvolvimento

sustentável por meio de políticas públicas integradas e planejadas. Prover de

governança, por meio de arranjo institucional, para coordenar essas ações com

capacidade de articular e financiar essas políticas públicas é um mecanismo

primordial para o desenvolvimento das regiões metropolitanas.

A despeito de grande parte da história da constituição das instituições

metropolitanas ter sido de luta das coletividades locais existentes - seja para

rejeitá-las, seja para esvaziá-las de seu sentido (LEFÈVRE, 1998)-, o processo

que antecede a criação da Região Metropolitana da Baixada Santista

apresenta elementos de desenvolvimento que provém da articulação entre

diversos atores locais e, principalmente, dos prefeitos. Desde a década de

1950, em movimentação liderada pelo então prefeito de Santos, vinha se

discutindo a atuação conjunta dos municípios junto à esfera federal, na

intenção de estabelecer um plano metropolitano (DIBA, 2004). Esse movimento

tem relação direta com o processo de metropolização da região, principalmente
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por conta do desenvolvimento do Complexo Portuário de Santos e do Parque

Industrial de Cubatão.

Discussões sobre problemas comuns, consultas populares e obtenção

de recursos dos governos federais e estaduais ao final da década de 1970

reforçaram a intenção da criação de uma instância regional. Com o advento da

redemocratização do país na década de 1980, e a atribuição de criação de

Regiões Metropolitanas sendo deslocada do nível federal para estadual,

diversos atores foram envolvidos para a constituição desta instância, que foi

implementada pelo então governador do Estado de São Paulo Mário Covas.

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) foi criada em 1996,

por meio da Lei Complementar nº. 815, de 30 de julho de 1996, e integra nove

municípios do litoral paulista: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém,

Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, Santos e São Vicente.

A escolha dessa região como objeto de pesquisa é baseada em alguns

aspectos. O primeiro é o interesse pessoal, já que se relaciona com

experiência profissional em regiões que agregam dispositivos de crescimento

acelerado – neste caso o Complexo Portuário de Santos e o Complexo

Industrial de Cubatão –, aliado à proximidade com a capital do estado. Outro

aspecto é a própria trajetória da Região Metropolitana da Baixada Santista. Sua

institucionalização foi a primeira fora do eixo de capital e a segunda a ser

constituída no Estado de São Paulo, após as determinações previstas na

organização territorial do estado pós Constituição de 1988. Como será possível

compreender ao longo deste trabalho, esta institucionalização se deu em

especial, mas não somente, pelas condições geográficas da região, bem como

os ditos dispositivos produtivos de crescimento econômico, dada sua

importância em nível estadual, federal e internacional.

Por fim, cabe destacar a importância de compreender como o arranjo

institucional de governança metropolitana, a partir de sua institucionalização,

contribui na forma como os municípios mobilizam suas capacidades estatais.

Questões como especificidades socioeconômicas, territoriais, políticas e

institucionais constituem um leque diverso que demanda um conjunto de

capacidades que, ao se estruturar um modelo de governança de regiões,
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deveriam ser consideradas para que seja possível atuar de maneira concreta

no cumprimento das funções públicas de interesse comum (FPICs).

Não há como pensar em um espaço de intervenções públicas (políticas

públicas voltadas a resolver problemas classificados como coletivos) sem

implícita ou explicitamente acreditarmos, mesmo diante de conflitos entre

pontos de vista, em um domínio público; isto é, sem nos habituamos às

definições que instituem uma fronteira entre o público e o privado, delegando,

ao primeiro, a gestão do que é apreendido como universal, nos limites de um

território (MORETTI; MELO, 2012).

Este trabalho tem como objetivo a busca pela compreensão de como o

arranjo institucional de governança metropolitana da RMBS contribui na forma

como os municípios mobilizam capacidades estatais. Se divide em nove

capítulos. Além deste, o capítulo seguinte apresenta e delimita os referenciais

teóricos-conceituais sobre capacidades estatais, papel do estado e arranjos

institucionais. O terceiro capítulo trata de governança metropolitana, abordando

conceitos como relações intermunicipais e institucionalização da governança

metropolitana, além de trazer uma síntese da revisão da literatura.

O quarto capítulo contempla os aspectos do desenho da pesquisa, isto

é, desde a construção do problema e os objetivos, até os métodos utilizados

para o desenvolvimento desta pesquisa. Já o quinto capítulo apresenta o caso

estudado: a Região Metropolitana da Baixada Santista, com um panorama de

sua dinâmica territorial, de seu histórico e da criação da Região Metropolitana.

Os três capítulos seguintes trazem as análises feitas a partir dos dados

levantados: no capítulo 6, são abordados os aspectos da mobilização de

capacidades pelos municípios para o desenvolvimento metropolitano; o

capítulo 7 traz reflexões sobre a coordenação do desenvolvimento por meio de

arranjos metropolitanos; e, por fim, o capítulo 8 trata das demandas dos

municípios sobre o arranjo de governança metropolitana.

Esta pesquisa se encerra com o capítulo Conclusões, no qual é

apresentada a síntese das descobertas realizadas pela pesquisa, bem como

sua contribuição, à luz da literatura que trata dos conceitos abordados,

referenciada na revisão bibliográfica. Traz também as dificuldades e limitações

da pesquisa e eventuais perspectivas de novos estudos.
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1 DESENVOLVIMENTO, ESTADO E CAPACIDADES ESTATAIS

Este capítulo e o seguinte apresentam e delimitam os referenciais

teórico-conceituais da pergunta de partida desta pesquisa: como o arranjo

institucional de governança metropolitana da Região Metropolitana da Baixada

Santista contribui na forma como os municípios mobilizam capacidades

estatais. Discutir cidades, urbanização e regiões metropolitanas não é algo

novo, visto que são fenômenos amplamente estudados, inclusive com a criação

de observatórios para estudos de metrópoles nas universidades brasileiras, por

exemplo. Contudo, a relevância da pergunta decorre de estabelecer a relação

entre capacidades estatais e governança metropolitana por meio dos arranjos

institucionais que a operacionalizam. A análise do fenômeno metropolitano a

partir do quadro analítico das capacidades estatais de seu arranjo institucional

de governança sob a ótica municipal não possui muitos estudos, sendo essa,

então, uma das principais contribuições desta pesquisa.

Como afirma Grin (2012), a escolha lógica de conceitos é a tarefa inicial

para que se construam proposições teóricas, sobretudo quando estas buscam

apoiar explicações causais e que são multidimensionais. Para Gerring (1999), a

construção de conceitos é uma troca entre parâmetros, cuja ênfase e peso são

decididos pelo pesquisador. Não se pode enfrentar o desafio teórico e prático

da construção de conceitos carente de referências e de elementos que validem

seus nexos e atributos propostos (GRIN, 2012).

No caso da presente pesquisa, entende-se que a pergunta disparadora

perpassa três campos conceituais e divide a revisão bibliográfica em dois

segmentos, com o objetivo de articular estes campos de conhecimento

distintos. O primeiro segmento trata dos conceitos de capacidades estatais e

arranjos institucionais, abordando a relação entre os dois e questões como o

papel e a autonomia do estado, além de dimensões analíticas. O segundo

segmento discute os conceitos de governança metropolitana e de relação
intergovernamental, conceitos que se aproximam da caracterização do objeto

desta pesquisa: a estrutura de governança interfederativa existente para a

gestão da Região Metropolitana da Baixada Santista. Estes dois segmentos
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são seguidos de uma síntese, cujo objetivo é articular os campos e estabelecer

pontos de correlação entre eles.

Segundo Goertz (2006), conceitos são ferramentas teóricas para a

compreensão da interação entre um determinado fenômeno e suas causas,

servindo como mediadores entre teoria e empiria, e podendo ser decompostos

em três níveis: ontológico (básico ou teórico), constitutivo (secundário ou

dimensional) e indicativo (realista ou observável). O primeiro nível foca na

constituição do fenômeno; o segundo, identifica os atributos ou dimensões que

desempenham um papel nas explicações de seus mecanismos causais; e o

terceiro nível operacionaliza as variáveis mobilizadas para a análise do

fenômeno em questão. Nesta pesquisa, serão abordados os três níveis

descritos, como base para a estruturação do referencial metodológico.

1.1As capacidades estatais e o papel do Estado no desenvolvimento

O debate em torno do papel do Estado na promoção do

desenvolvimento possui vasta literatura no campo acadêmico, em especial em

áreas como sociologia, economia e ciência política; mas pouco se analisa o

próprio Estado (PIRES; GOMIDE, 2016). No início do século XX, preponderava

a abordagem institucionalista na análise do Estado, que tinha como objeto os

aspectos formais das instituições, as legislações, entre outros. Contudo,

percebeu-se que não era uma abordagem capaz de explicar fenômenos como

os comportamentos e resultados políticos alcançados. Portanto, nesse período,

outras abordagens emergiram na tentativa de compreender outras dimensões

do fenômeno da ação do Estado. Desde este período até a década de 1980,

destacam-se duas correntes no debate acerca da formação do Estado. A

primeira vem de Marx, que coloca o Estado como instrumento de dominação

da elite burguesa, isto é, dos responsáveis pelos meios de produção. Como

contraponto, Mills e a Teoria das Elites colocam o Estado como reflexo da

estrutura de poder já existente na sociedade e relaciona a sua dominação ao

processo de socialização dos indivíduos.
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Uma terceira posição surgiu na década de 1980. O neoinstitucionalismo

veio trazendo o Estado para o centro da discussão e Theda Skocpol foi uma

das primeiras autoras que propôs uma nova perspectiva analítica para o papel

do Estado. A despeito das teorias citadas, que entendiam o Estado como uma

arena configurada como consequência societal, essa abordagem, explorada

em seu livro “Bringing the State Back In” (1985), elaborado juntamente com

Peter Evans e Dietrich Rueschemeyer, considerou o Estado como tendo

autonomia institucional e interesses próprios, ainda que haja incidência de

vetores da economia e da sociedade.

Para o neoinstitucionalismo, o Estado é um ator político dotado de

agência própria e com efeitos sobre o tecido social. Estados, concebidos

enquanto organizações que reivindicam controle sobre territórios e pessoas,

são atores que podem formular e implementar objetivos próprios, isto é, que

não refletem os interesses de grupos sociais, de classes ou da sociedade como

um todo (SKOCPOL, 1985; MANN, 1986; HALL & TAYLOR, 2003).

Desde Max Weber e Karl Polanyu, se reconhece o papel essencial do

Estado para o desenvolvimento das economias capitalistas (BLOCK; EVANS,

2005). Durante o período compreendido entre 1930 e 1970, cabia ao Estado o

papel de indutor do desenvolvimento econômico, especialmente por meio de

projetos de industrialização no pós-guerra. A intervenção estatal preconizava a

sua liderança na superação do atraso econômico e social (PIRES; GOMIDE,

2016). Porém, frente às crises econômicas internacionais ao final da década de

1970 e início de 1980, o papel do Estado foi questionado. Tal questionamento

encontrou fundamento na investigação de falhas de governos. Assim, como

resposta ao suposto fracasso do Estado como protagonista, emergiu o

neoliberalismo. Essa desconfiança em relação à capacidade do Estado

fortaleceu ações como o Consenso de Washington, agrupamento de dez

medidas formuladas por economistas que dominou as discussões econômicas

no período da década de 1990.

Contudo, foi possível perceber, ao final da referida década, que o Estado

mínimo também não havia produzido o desenvolvimento econômico esperado.

Ao contrário, foi identificado um aumento das desigualdades socioeconômicas,

do desemprego, da instabilidade financeira, entre outros aspectos, nos países
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que adotaram o Consenso. Assim, desde esse período, nenhuma posição

acerca de qual é o papel do Estado para o desenvolvimento adquiriu

hegemonia teórica ou política – sobretudo após a crise financeira mundial de

2008-2009 (PIRES; GOMIDE, 2016). Autores como Weiss, em consonância

com Evans, defendem a centralidade do Estado na economia, desafiando os

pontos de vista da opinião pública sobre o desaparecimento do Estado em um

mundo crescentemente globalizado (CINGOLANI, 2013; CINGOLANI;

THOMSSON; DE CROMBRUGGHE, 2013). Sckocpol (1985) veio a definir os

conceitos de autonomia e capacidade estatal em seu artigo de introdução

(“Bringing the State back in: strategies of analysis in current research”). O

primeiro, conforme visto anteriormente, está relacionado à possibilidade de as

burocracias do serviço público formularem e perseguirem políticas públicas que

não são simplesmente o reflexo de demandas ou interesses de grupos ou

classes sociais; o segundo está associado à implementação destas políticas,

especialmente em face a oposição (real ou potencial) de grupos sociais ou a

circunstâncias socioeconômicas adversas. Portanto, o Estado teria autonomia

para fixar políticas e capacidade para implementá-las (GOMIDE, 2017). Assim,

emergiu a necessidade de trazer luz aos estudos sobre capacidades estatais,

que passou  a figurar na produção e debates acadêmicos.

Quando Ronaldo Herrlei Jr (2014) discute a relação entre

desenvolvimento endógeno, liberdade e democracia, afirma que a capacidade

estatal deve agir no sentido do desenvolvimento humano, através da expansão

da liberdade (SEN, 2000) e de políticas públicas que combatam falta de

oportunidades econômicas, pobreza, exclusão social, entre outros. Neste

sentido, o debate contemporâneo em torno do papel do Estado para o

desenvolvimento versa sobre a incorporação de capacidades externas a ele

para a implementação de tais políticas públicas. Como menciona Gomide

(2016), a partir de Rodrik (2007), constatou-se que não existiria apenas uma

receita para o desenvolvimento econômico, mas firmou-se a ideia de que a

capacidade do Estado de identificar problemas e de formular e implementar

políticas seria essencial nesse processo. Os atributos pertencentes aos

Estados, até então, seriam pertinentes, porém insuficientes para sua execução

plena como atuante nos processos de desenvolvimento; ou seja, as
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capacidades mobilizadas pelo Estado são consideradas frágeis perante a

demanda necessária.

1.2Descentralização e autonomia federativa: contexto brasileiro

Historicamente, o Brasil foi administrado em um contexto político

autoritário e de forma centralizadora, com aumento expressivo de suas funções

a partir de 1930, especialmente pelo advento do Estado Desenvolvimentista,

até os fins da década de 1980, com exceção do período de 1946 e 1964. O

regime militar inaugurado em 1964 concentrou ainda mais recursos fiscais e

capacidade de liderar e executar políticas públicas em nível nacional, porém,

para sua implementação em nível local, acabou por fortalecer, neste mesmo

período, determinadas capacidades estatais nos estados e municípios,

associadas às elites locais e regionais. Segundo Gomide e Pires:

Pouco se tem discutido a respeito do próprio Estado e de suas

capacidades de formular e executar estas políticas,

especialmente, em um contexto de vigência de instituições

democráticas. Como se sabe, as políticas que nortearam os

governos desenvolvimentistas no Brasil, assim como em outros

países, entre as décadas de 1930 e 1980 ocorreram,

majoritariamente, em um contexto político autoritário (com

exceção do período de 1946 a 1964 para o caso brasileiro)

(Gomide e Pires, 2014, p. 8).

Diante disso, com a redemocratização do Brasil e a Constituição Federal

do final da década de 1980, a descentralização veio como um dos pilares

fundamentais para a reforma do Estado e foi um importante instrumento

utilizado com o objetivo de aproximar o processo de construção de políticas

públicas do cidadão (LOTTA; VAZ, 2015). Isso ocorreu por diversas razões,

inclusive de ordem política, como o respeito ao princípio federativo e a

necessidade de aliviar a agenda decisória do governo central e do Congresso

(SANTOS, 1987). O Estado Democrático de Direito instituiu uma série de

mecanismos para o envolvimento de atores sociais, políticos e econômicos no
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processo de formulação e gestão de políticas públicas, ao ampliar instrumentos

de controle, participação e transparência nas decisões públicas (PIRES;

GOMIDE, 2014), como é o caso dos conselhos de políticas públicas.

Contudo, a autonomia e o protagonismo concedido aos estados e

municípios ilumina a assimetria existente nas estruturas administrativas do

território brasileiro, no qual muitos entes subnacionais não dispõem de

condições técnicas e burocráticas mínimas para formular e implementar

projetos (MARENCO, 2017; MARQUES, 2017).

Se há um forte consenso na literatura acerca das virtudes da

descentralização, especialmente no âmbito das discussões sobre capacidades

estatais e arranjos institucionais, Marta Arretche (1996), Abrucio e Soares

(2001), entre outros, trazem outras perspectivas ao refletir sobre a

descentralização e sua associação positiva à democracia, bem como ao

esvaziamento do papel do estado central e ao argumento de que somente a

descentralização é capaz de, por si só, reduzir as apropriações privadas dos

bens e serviços públicos. Descentralizar a concentração de recursos,

competências ou poder decisório pode facilitar accountability, participação

social e maior eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, o que

pode acarretar (ou não) no fortalecimento do combate aos vícios institucionais

das máquinas nacionais da democracia representativa. Porém, não é

determinante nem suficiente. É necessário que se construam instituições

políticas concretas em cada nível de governo cuja natureza e as formas

específicas de funcionamento sejam compatíveis com os princípios

democráticos que norteiam os resultados que se espera produzir (ARRETCHE,

1996).

Outro intenso debate no âmbito das discussões sobre reforma do Estado

e sua descentralização de atribuições enfoca a descentralização fiscal; ou seja,

uma das reflexões aponta o fato de a descentralização não ter sido

acompanhada da transferência de recursos suficientes ou de mecanismos de

financiamento para a gestão das políticas públicas de competência

subnacional. Em Oliveira (1999), afirma-se que o sistema tributário deve ser

estruturado de forma a distribuir as receitas públicas entre as várias unidades e

esferas administrativas, visando proporcionar condições para atender às
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demandas que lhes são exigidas. Porém, conforme Vergolino (2010), essa

descentralização foi atropelada por problemas de natureza econômica e de

competência, o que acarretou em um processo de reversão (VERGOLINO,

2010). A primeira variável citada, isto é, a natureza econômica, compreende a

queda abrupta da inflação por meio da implementação do Plano Real, que

tornou explícito um desequilíbrio fiscal nos governos subnacionais. No âmbito

da competência, há o fato de a União ser a única que tem atribuição garantida

de iniciativa no campo tributário. Isso fez com que o Governo Federal criasse

contribuições que não foram compartilhadas com os estados e municípios, o

que gerou dependência do governo central em diversas políticas públicas,

especialmente as sociais (VERGOLINO, 2010).

A cooperação horizontal entre entes federativos possui uma vasta

literatura. Segundo Cruz, Araújo e Batista (2011), a cooperação horizontal

desenvolve o alinhamento da compreensão do diagnóstico do problema, dos

insumos e custos necessários para solucioná-lo e de quanto cada ator pode

compartilhar. Como esta pesquisa tem como objetivo principal tratar do

conceito de capacidades estatais, optou-se por não aprofundar este conceito.

Em suma, há relevante assimetria de capacidades institucionais locais e

regionais e de competências a elas atribuídas, gerando a necessidade de se

buscar mecanismos e ferramentas de mobilização de capacidades para o

cumprimento dessas atribuições.

1.3Capacidades estatais: do que estamos falando?

O conceito de capacidades estatais nasce do interesse em compreender

a formação do Estado e seu papel no desenvolvimento social e econômico da

sociedade, um objetivo altamente posicionado na agenda da sociologia e da

economia política da segunda metade do século XX (CINGOLANI, 2013).

Segundo Souza (2012), esse conceito decorreu da ideia de autonomia do

Estado, desenvolvida para explicar o papel do Estado especialmente em

processos de desenvolvimento econômico tardios, pois, para poder agir

autonomamente, condição indispensável seria a existência de uma burocracia
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capaz de implementar, de forma coerente e autônoma, políticas de

desenvolvimento (GOMIDE, 2016). Porém, para se analisar o percurso

histórico do conceito de capacidades estatais, deve-se refletir sob qual contexto

histórico, temporal, político e cultural da sociedade se está inserido. A definição

de capacidade, como será possível observar a seguir, tem relação com o papel

do Estado que, por sua vez, passou por diversas atribuições.

O conceito de capacidades estatais, mesmo ao receber atenção como

objeto de análise no campo de políticas públicas, especialmente pelas

capacidades serem consideradas pré-condições para o sucesso na

implementação de políticas, está cercado de divergências quanto a aspectos

conceituais e de definição detalhada do termo, o que têm dificultado os

esforços para uma melhor compreensão, diagnóstico e prática aprimorada (Wu;

Ramesh; Howlett, 2015). Ainda não há consenso nas formas de analisar ou

avaliar estas capacidades. Por isso, é imperativo que qualquer pesquisa

envolvendo capacidades estatais, antes de tudo, estabeleça quais aspectos e

dimensões de capacidades serão analisados e quais os referenciais e

fundamentos teóricos serão considerados (CINGOLANI, 2013). Assim, nesta

seção, serão apresentados conceitos e definições que perpassaram e

perpassam os debates teóricos, com o objetivo de identificar categorias e

dimensões analíticas específicas que irão subsidiar as relações e os limites que

serão considerados por esta pesquisa.

1.3.1 Definições

A literatura sobre capacidades estatais mostra como os governos

fortalecem sua infraestrutura institucional para implantar políticas públicas

voltadas ao desenvolvimento social e econômico (SCHIMITTER, 2005;

SIKKINK, 1993; METCALFE, 1997; DROR, 1999); desenvolvimento este que

também é objeto de disputa em sua conceituação (SEN, 2000), conforme já

mencionado. As capacidades estariam associadas às habilidades dos governos

de fazer escolhas e definir estratégias para a alocação de recursos, de gerir

eficientemente os recursos necessários para a entrega de resultados e de

mobilizar apoio e consentimento da sociedade para suas ações (GOMIDE,
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PEREIRA, MACHADO, 2017). No entanto, só isso não basta para seguir com o

debate no âmbito das capacidades estatais, como será possível reconhecer a

seguir.

Em 2013, Luciana Cingolani elaborou um extenso trabalho de revisão da

literatura internacional, fornecendo um relato histórico da evolução e uso do

conceito de capacidades estatais, suas dimensões e relação com o papel do

Estado dentro de diferentes contextos históricos. Essas e outras referências

são utilizadas no desenvolvimento deste item.

O termo capacidade está relacionado a funções concretas do Estado.

Funções distintas possuem objetivos distintos, que mobilizam capacidades

distintas para que se possa atingir os resultados esperados no cumprimento de

tais funções. E para se definir quais funções do Estado, quais objetivos e

capacidades são demandados, deve-se considerar dimensões como autonomia

estatal, período histórico, recursos, setores de políticas públicas, arranjos

institucionais desenvolvidos em torno da ação pública, entre outros. É a

definição de prioridades políticas que determina o foco das capacidades

estatais consideradas relevantes em um determinado contexto histórico, social

e econômico (WEIR & SKOCPOL, 2002). Em especial quanto a perspectiva

temporal, Painter e Pierre (2005) demonstram que as capacidades necessárias

aos Estados contemporâneos para produzir políticas públicas não seriam as

mesmas dos anos de 1960 ou 1970, pois elas se baseariam em diferentes

recursos e apresentariam outras manifestações por não estarem descoladas do

ambiente político-institucional no qual estão inseridas (GOMIDE; PEREIRA;

MACHADO, 2017).

Definir essas prioridades políticas e ampliar o poder de agência do

Estado para atuar em capacidades determinadas requer qualificar o aparato

burocrático para formular e implantar esses objetivos políticos (EVANS;

RUESCHEMEYER, 2002; SKOCPOL; FINNEGOLD, 1982). Como Pires e

Gomide (2012) afirmam, é a estrutura burocrática do Estado que possibilita a

implementação das mais diversas atividades e serviços, que ele deve realizar

de acordo com as suas competências definidas em lei.

Ainda no âmbito do debate do conceito de capacidades estatais, autores

como Charles Tilly (1975) e Joel Migdal (1988) abordaram a importância da
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monopolização do poder coercitivo – capacidade de intervenção – como

capacidade estatal. Para Tilly (1975), o nível de intervenção do Estado é

determinado pela capacidade de arrecadar impostos, isto é, pela capacidade

de “construir um aparato que efetivamente extraia os recursos necessários da

população e que controle seus esforços para resistir à extração desses

recursos” (TILLY, 1975). Já Migdal (1988) relaciona o nível de intervenção do

Estado com a capacidade de resistência da sociedade ante ele. Sustenta que

sociedades fortes afetariam a capacidade do Estado de atingir seus objetivos,

já que conseguiriam resistir à intervenção. Para tanto, o autor define como

capacidade estatal “a habilidade dos líderes do Estado em usar suas agências

para induzir as pessoas a fazerem o que eles querem que elas façam”

(MIDGAL, 1988).

Neste sentido, Skocpol (1979) e Evans, Rueschemeyer e Skocpol (1985)

evidenciaram como a autonomia do Estado opera no processo de definição de

diferentes metas políticas. A natureza da relação entre o aparato estatal, as

elites e os burocratas determinam a autonomia do Estado. Assim, Skocpol

(1985) define a capacidade estatal como a “habilidade para implementar metas

oficiais, especialmente sobre a atual ou potencial oposição de grupos da

sociedade ou em face de circunstâncias socioeconômicas recalcitrantes”

(Skocpol, 1985). Esse pensamento se baseia no pensamento weberiano de

que o Estado detém o monopólio da coação física legítima dentro de um

território e, portanto, teria como perseguir objetivos que não refletem,

necessariamente, as pressões de grupos de interesses ou de classes sociais

específicas (GOMIDE, 2016).

Assim também Rueschemeyer e Evans (1985) definem a capacidade

estatal como uma efetiva máquina burocrática dotada de recursos suficientes

para fazer valer suas decisões perante resistências das classes dominantes,

mas que também saiba se relacionar com o funcionamento do mercado. Para o

Estado cumprir o seu papel, sua capacidade também está associada à

habilidade das burocracias racionais-legais, autônomas e aptas de se

relacionarem com o empresariado privado. A capacidade estatal não adviria

apenas das características do aparelho do Estado, mas também da relação

deste com as estruturas sociais circundantes (EVANS, 1995). Ou seja, essa
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estrutura técnico-administrativa demanda mecanismos e ferramentas capazes

de se relacionar com a sociedade, em especial com o setor produtivo, de

maneira a viabilizar o desenvolvimento.

Posteriormente, Evans (2010) expandiu esse conceito. Ora,

considerando que o Estado detém de autonomia, fortalecida pelo seu poder

coercitivo, para implementar políticas públicas de desenvolvimento sem que

elas estejam necessariamente vinculadas aos desejos das classes dominantes

e que estas políticas públicas não se restringem à transformação produtiva –

desenvolvimento econômico –, o Estado deveria se relacionar não somente

com o setor produtivo, mas com outros grupos da sociedade civil, reforçando a

perspectiva de Mann (1984) ao associar a autonomia estatal à capacidade de

interagir com os cidadãos e prover os serviços sociais básicos.

Resumidamente, as capacidades do Estado no século XXI estariam não só

associadas à qualidade das burocracias públicas ou ao poder coercitivo, mas à

existência e ao funcionamento efetivo dos canais que conectam o aparato

político-administrativo do Estado à sociedade civil, incluindo o setor produtivo,

conferindo legitimidade e eficácia às suas ações (GOMIDE, 2016). Daí vem o

conceito de “autonomia inserida”, isto é, existência de organizações que

pudessem gerar incentivos para induzir seus burocratas a perseguir metas

coletivas e a assimilar informações do meio externo, ampliando a inteligência

do Estado – e não apenas a liberdade para tomar decisões (autonomia), visto

que as estruturas e estratégicas de Estado exigem contrapartes sociais

complementares (EVANS, 1993). Essa capacidade estatal não guarda

correlação necessária com o tamanho das estruturas estatais, mas, sim, com a

capacidade de coordenação da burocracia, no papel de articuladora de forças

sociais e coletividades, progressivamente auto-organizadas (HERRLEI, 2014).

Para Painter e Pierre (2005), as capacidades governativas (governing

capacities) estariam associadas às habilidades dos governos de fazer escolhas

e definir estratégias para a alocação de recursos, gerir eficientemente os

recursos necessários para a entrega dos resultados e mobilizar apoio e

consentimentos da sociedade para suas ações. Pela perspectiva do cidadão, a

questão da participação ativa, inclusive, é fomentada pela Nova Agenda
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Urbana para guiar as cidades e suas políticas públicas, quando afirma que é

necessário que as cidades sejam “participativas; promovam a participação

cívica, estimulem sentimentos de pertencimento e apropriação entre todos seus

habitantes” (NAU, 2015).

Wu, Ramesh e Howlett (2015) afirmam que boa parte das definições

existentes de capacidade política (policy capacity) foca no que pode ser feito

com essas capacidades, mas não exatamente no que as constitui e em como

recursos e competências já existentes podem ser combinados para serem

potencializados e implementados. Ainda segundo estes autores, as

discordâncias conceituais têm impedido esforços de melhor compreensão e

diagnóstico, impactando no aperfeiçoamento da prática. Assim, os autores

definem a capacidade estatal para políticas públicas (que eles denominam de

policy capacity) na mobilização de recursos e competências do Estado, para

que sejam transformados em políticas públicas, dentro de um processo que

conta com a participação de todos os interessados. Trata-se de um processo

dinâmico, no qual ocorre não somente a interação entre os diversos atores,

mas também entre as esferas governamentais, em função da política a ser

implementada.

1.3.2 Dimensões analíticas de capacidades estatais

Os conceitos de capacidades estatais abordados apresentam uma série

de distinções que podem ser categorizadas de acordo com dimensões que irão

subsidiar a estratégia metodológica desta pesquisa. Ao longo do item anterior,

foi feito um sobrevoo por conceitos que já apresentam nuances e aspectos de

diferentes dimensões que, neste item, serão devidamente categorizadas e

analisadas. A necessidade de realizar este detalhamento é permitir a análise

constitutiva que atribui propósito ao conceito, ainda que estas dimensões não

sejam absolutas, mas indicativas, ou seja, as capacidades estatais não se

constituem em um conjunto de atributos fixos e atemporais (GOMIDE, 2016).

Elaborações sobre decomposição e operacionalização de conceitos

auxiliam no aperfeiçoamento das pesquisas sobre capacidades estatais. A

partir do debate dos conceitos de capacidades estatais, será detalhado a seguir
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os aspectos que dele emergem, buscando articular essas dimensões entre as

diferentes referências teóricas. Ainda, posteriormente, serão identificadas as

dimensões que indicam relevância junto ao objeto estudado nesta pesquisa,

bem como sua correlação com possíveis indicadores que possam dar suporte.

Importante destacar que, segundo Cingolani (2013), a capacidade

estatal se considera como o potencial para realizar algo, mas não a realização

em si. Assim, por meio de revisão da literatura internacional, a autora propõe

em seu livro a categorização do conceito de capacidade estatal em sete

dimensões: coercitiva/militar; fiscal; administrativa/de implementação;

transformativa/industrialização; relacional/cobertura territorial; legal/jurídica; e

política. Essa categorização vem sendo amplamente utilizada em estudos de

capacidades estatais, apesar de não esgotar o debate e nem restringir a

atuação do pesquisador, mas serve como ponto de partida para as reflexões e

delimitações conceituais do campo de pesquisa dos trabalhos. A seguir, um

breve resumo de cada uma delas.

A dimensão coercitiva/militar está vinculada às primeiras discussões

sobre o papel do estado, associada à manutenção da ordem pública e da

defesa do território (PIRES; GOMIDE, 2016), como o ato de declarar guerras e

administrar um sistema de justiça (GOMIDE, SILVA, PIRES, 2014). Autores

como Charles Tilly (1975) e Joel Migdal (1988) trazem essa dimensão como um

monopólio do Estado.

Ainda segundo Tilly (1975), a capacidade fiscal é outra dimensão

derivada dos primeiros debates de capacidade estatal. É a capacidade de

extrair recursos da sociedade por meio de arrecadação de impostos para, com

isso, financiar seus programas e prover bens e serviços públicos (PIRES;

GOMIDE, 2016). Tilly relaciona essa dimensão com a construção de um

aparato repressivo voltado para a extração de recursos da sociedade. Essa

dimensão engloba, também, segundo Dincesso (2011), a eficiência nos gastos

do governo.

De origem weberiana, a dimensão administrativa ou burocrática

(GOMIDE, 2016) ou, ainda, de implementação (CINGOLANI, 2013), é a quarta

abordada dentro do conceito de capacidades estatais, pautada no potencial de

implementação das políticas públicas por meio de um corpo administrativo
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profissional, insulado e dotado de recursos e dos instrumentos necessários.

Segundo Evans e Rauch (1999), esta é uma capacidade privilegiada em

estudos sobre os Estados desenvolvimentistas. A quarta dimensão é a

transformativa/industrialização, que se configura como a capacidade de intervir

na estrutura produtiva. Autores como Weiss, em consonância com Evans,

defendem a centralidade do Estado na economia, desafiando os pontos de

vista da opinião pública sobre o desaparecimento do Estado em um mundo

crescentemente globalizado (CINGOLANI, 2013; CINGOLANI; THOMSSON;

DE CROMBRUGGHE, 2013).

A dimensão relacional/cobertura territorial diz respeito às habilidades do

aparato estatal de se relacionar com a sociedade, ou, ainda, internalizar

interações sociais dentro de suas ações (CINGOLANI, 2013). Evans (1995 e

2010) e Mann (1986) são autores que destacaram essa dimensão ao debater

capacidades estatais, discutindo a importância das instituições deliberativas

para garantir a efetiva participação da sociedade nos processos decisórios.

Dessa dimensão adviria a capacidade dos governos de mobilizar recursos

políticos, prestar contas e internalizar informações necessárias para a

efetividade de suas ações (PIRES; GOMIDE, 2016). Ainda segundo Pires e

Gomide (2016), essa dimensão vem sendo privilegiada nos estudos sobre

governança, uma vez que o Estado por si só não seria capaz de orientar e

implementar as políticas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico,

sendo preciso a participação de outras partes interessadas.

Com o papel de definir e garantir as “regras do jogo” (GOMIDE, 2016), a

sexta dimensão diz respeito à capacidade legal, ou regulatória/jurídica, de

garantir compromissos firmados e execução de contratos, além do direito à

propriedade. Autores como Besley e Persson (2007; 2009) afirmam que “alta

capacidade é um bom cumprimento dos direitos de propriedade e contratos”,

assim como Fukuyama (2004) entende a capacidade estatal como a

capacidade de aplicar as leis de forma limpa e transparente. Gomide, Silva e

Pires (2014) caracterizam, por sua vez, essa capacidade como capacidade

legislativa – de instituir leis.

Por fim, a sétima dimensão de capacidades estatais distinta de Cingolani

(2013) é a capacidade política. Refere-se ao nível de poder de agenda dos
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líderes eleitos de induzir suas prioridades entre os diferentes atores

institucionais.

Por outra perspectiva, os pesquisadores Wu, Ramesh e Howlett (2015)

trabalham o conceito de “capacidades para políticas públicas" (policy capacity),

introduzindo um conjunto de competências e recursos necessários para a

produção de ações públicas efetivas. Os autores elaboram um arcabouço

teórico capaz de operacionalizar o conceito em três tipos de competências –

analítica, operacional e política – que envolveriam o uso de três níveis de

recursos – sistêmico, organizacional e individual. Assim, as competências

analíticas garantiriam que as políticas públicas fossem tecnicamente sólidas; as

operacionais permitiriam o alinhamento dos recursos disponíveis com as

ações, para que elas possam ser implementadas; e as políticas auxiliariam na

obtenção e sustentação de apoio político para as ações governamentais. Do

mesmo modo, o nível sistêmico compreenderia o apoio e a confiança dos quais

uma organização estatal goza tanto por parte dos políticos quanto da

sociedade em geral; o organizacional abarcaria a disponibilidade e a eficácia

dos sistemas de informação e de gestão dos recursos humanos e financeiros; e

o individual envolveria o conhecimento técnico-político dos gestores públicos e

analistas de políticas. Os autores propõem que esse framework seja uma

ferramenta de diagnóstico para identificar possíveis gaps de capacidades,

permitindo uma tradução para a prática de maneira mais assertiva.

A proposta conceitual de Wu, Ramesh e Howlett (2015) traz algumas

contribuições, destacadas por eles próprios a partir de quatro pontos que serão

brevemente resumidos a seguir. O primeiro diz respeito ao modelo de estrutura

lógica, que não se restringe a uma função, fase ou atividade particular de um

processo político. Uma segunda contribuição é o reconhecimento das demais

organizações envolvidas nos processos de políticas públicas e de suas

capacidades particulares, que afetam de alguma maneira a própria capacidade

do governo. O terceiro aspecto é que o modelo permite estruturar e demonstrar

como os níveis de recursos se afetam entre si. Cabe aqui destacar o papel

decisivo que muitas vezes o nível individual possui na performance estratégica

de um processo de política pública, e o quanto isso está ligado às suas

habilidades e competências. Por fim, a quarta contribuição se refere à
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combinação de competências e recursos como sendo o ponto central desta

definição de capacidades políticas, pois essa perspectiva multidimensional

permite compreender melhor a complexidade que permeia um processo de

políticas públicas.

No Brasil, as dimensões das capacidades estatais têm sido abordadas

por diversos autores, cabendo destacar, sob a perspectiva de conceituação,

Pires e Gomide. Em 2012, eles trouxeram o entendimento de que a capacidade

estatal possui dois componentes. O primeiro deriva do conceito weberiano de

burocracia, identificado como técnico-administrativo, compreendido como um

conjunto de competências focadas no alcance do resultado da política pública.

O segundo componente tem uma perspectiva relacional: está vinculado à

habilidade de comunicar, engajar, negociar e trabalhar os consensos, conflitos

e necessidades individuais das diversas partes interessadas da política pública.

Posteriormente, bastante influenciados pela revisão bibliográfica feita por

Cingolani (2013), os mesmos autores aprofundaram os estudos e, então, em

2016, destacaram seis dimensões a partir da obra de Cingolani (2013),

definidas anteriormente neste item do relatório, excetuando a dimensão

coercitiva.

Importante ressaltar que, mesmo que sejam consideradas

complementares, capacidades técnicas e capacidades políticas não são, nas

experiências reais, construídas ou fomentadas simultaneamente e na mesma

intensidade (COUTINHO, 2014). Por vezes, as capacidades estatais trazem à

tona os conflitos entre burocracia e democracia. No âmbito da capacidade

técnico-administrativo, é certo que estar dotado de alta capacidade independe

de estar em contextos democráticos. Porém, se a capacidade política está

associada à promoção da legitimidade da ação estatal, essa só é viável em

contextos democráticos, especialmente por conta da relação entre o poder

executivo e os sistemas representativos, participativos e de controle. A

possibilidade de o Estado fornecer serviços coletivos sociais de qualidade

depende tanto de sua capacidade técnica quanto do aprofundamento da

democracia (EVANS; HELLER, 2013).

Assim sendo, entende-se que, para este trabalho, a estruturação

conceitual trazida por Coutinho (2014), entre teoria e “experiências reais”,
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possui maior aderência ao que se pretende neste trabalho, que também

utilizará aspectos de Wu, Ramesh e Howlett (2015) como inspiração. Como

será possível aprofundar mais à frente, se trata aqui de capacidades estatais

de um arranjo institucional que, mesmo previsto legalmente no arcabouço

jurídico constitucional brasileiro, não compõe o pacto federativo; ou seja,

depende de vontade política estadual para sua institucionalização e

implementação. Portanto, as capacidades estatais de um arranjo institucional

de governança metropolitana possuem uma complexidade tal que apenas a

correlação entre conceito e prática, destacada pelos autores, além de uma

estrutura metodológica como a apresentada, que pretende dar suporte à

compreensão desta complexidade, podem embasar a análise pretendida. 

1.4Arranjos institucionais: instâncias e regras

A discussão acerca do conceito de arranjos institucionais tem ganhado

força desde a redemocratização brasileira na década de 1980, com o advento

da descentralização da administração pública. Segundo Vaz (2006), três

grandes variáveis ora se alinharam, ora se contrapuseram nesse processo: a

necessidade de otimização do uso de recursos públicos, a demanda pela

ampliação da oferta de serviços públicos e as pressões por mais transparência

e participação social. Na tentativa de dar conta destas variáveis, tornou-se

evidente a necessidade de coordenar e processar uma diversidade de atores,

interesses e necessidades na execução de políticas públicas, com diferentes

graus de envolvimento de organizações, mecanismos, arenas, entre outros.

Considerando Pires e Gomide (2014), os quais afirmam que se faz

necessário examinar o processo concreto de implementação das políticas para

compreender como ocorre a relação entre a atuação das burocracias do Poder

Executivo e os mecanismos de controle e participação políticos, este trabalho

tem como foco a análise do caso concreto de política pública para a

governança metropolitana da região da Baixada Santista, no Estado de São

Paulo. Assim, será possível avançar em um dos objetivos principais deste

trabalho, que está na compreensão de como o arranjo institucional de
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governança metropolitana da RMBS contribui na forma como os municípios

mobilizam capacidades estatais. Portanto, tratar do conceito de arranjos

institucionais se faz urgente ao se considerar o objetivo desta pesquisa.

Conforme identificado por Ronaldo Fiani (2014), a definição pioneira de

arranjo institucional foi estabelecida por Davis e North (1971), que o

conceituam como o conjunto de regras que governa a forma pela qual agentes

econômicos podem cooperar e/ou competir. Outro autor que abordou o

conceito foi Oliver E. Williamson (1986), que afirma ser a matriz institucional

dentro da qual as transações são negociadas e executadas. Coutinho e Bucci

(2017) entendem arranjos institucionais enquanto “conjunto de normas que

compõem o programa de ação governamental devidamente estruturado”

(COUTINHO; BUCCI, 2017, p. 317) (...), envolvendo os três níveis federativos

de governo (...) e decorrente especialmente da complexidade dos problemas e

desafios a serem enfrentados por tais políticas.

Portanto, os arranjos institucionais podem ser compreendidos enquanto

regras e instâncias específicas estabelecidas para definir a forma de

coordenação das políticas, envolvendo um número significativo e heterogêneo

de agentes públicos e privados e abrangendo diferentes etapas do ciclo das

políticas públicas (LOTTA; VAZ, 2015). Complementando essa conceituação, é

interessante destacar que Pires e Gomide (2014) trazem em sua definição de

arranjos institucionais as regras específicas que os agentes estabelecem para

si nas suas relações políticas e sociais particulares e que delimitam quem está

habilitado a participar de um determinado processo, o objeto e os objetivos

deste, bem como as formas de relações entre os atores. Ou seja, nesta

definição, os autores ampliam a perspectiva de arranjo institucional para além

da coordenação ao destacarem a importância de se delimitar o objeto e os

objetivos de um determinado processo ao qual o arranjo institucional está

servindo.

Há de se distinguir os arranjos institucionais do ambiente institucional,

pois são conceitos que, ao se confundirem, trazem prejuízo à análise do objeto

de pesquisa. Para Davis e North (1971), o ambiente institucional é constituído

por um conjunto de regras políticas, sociais e legais mais básicas e gerais que

estabelecem o fundamento para o funcionamento do sistema econômico,
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enquanto, para Williamson (1986), ambiente institucional é aquele que fornece

o conjunto de parâmetros sob os quais um arranjo institucional opera. Assim, o

arranjo institucional opera no ambiente institucional, se sujeitando a estes

parâmetros gerais, mas estabelecendo regras mais específicas para

determinadas relações entre determinados agentes.

A partir do entendimento e delimitação do conceito de arranjo

institucional, torna-se possível proceder a uma análise destes, observando as

dimensões mais importantes para a compreensão do papel e dos interesses

dos atores participantes de um arranjo e como este se articula com a

governança, a construção de decisão e a governabilidade dos atores, bem

como o reflexo de todos esses fatores no desempenho da política pública

(LOTTA; GALVÃO; FAVARETO, 2016).

1.4.1 Dimensões analíticas de arranjos institucionais

Do mesmo modo que este trabalho tratou de definir capacidades

estatais e suas dimensões analíticas, o mesmo será realizado com arranjos

institucionais, isto é, serão definidas também as suas dimensões analíticas. O

objetivo desta seção é decompor e operacionalizar o conceito (GOERTZ, 2006)

de arranjos institucionais para subsidiar um debate mais profundo, adequado

aos objetivos desta pesquisa. A análise das dimensões do conceito de arranjos

institucionais permite entender a definição dos atores envolvidos, como se

efetiva a governança, os processos decisórios e os graus de autonomia ou

integração (LOTTA; FAVARETO, 2016).

Segundo Lotta, Favareto e Galvão (2016), existem quatro aspectos

fundamentais que são tratados dentro do arranjo: intersetorialidade, relações

federativas, participação social e territorialidade. A seguir, traremos as

respectivas definições de cada uma delas, que deverão ser utilizadas como

base metodológica para a pesquisa.

A primeira dimensão, da intersetorialidade, compreende a coordenação

entre diversos setores na construção de soluções que venham a superar

problemas sociais existentes na realidade (CUNILL GRAU, 2005). Essa

dimensão articula conhecimentos necessários para a formulação,
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implementação, monitoramento ou avaliação de políticas públicas, com o

objetivo de dar respostas de conteúdo multidisciplinar em situações complexas

(LOTTA; FAVARETO, 2014; 2016). Ela opera em graus diferentes nas políticas,

variando na medida em que os temas estejam, de fato, articulados e na forma

como se concretizam; ou seja, é de se avaliar se existe uma efetiva integração

ou apenas a justaposição de políticas (LOTTA & FAVARETO; LOTTA & VAZ,

2016).

As relações federativas compõem a segunda dimensão e se relacionam

com o debate da descentralização por tratar da divisão de papéis e

responsabilidades entre os entes federativos, considerando as competências

de cada um no desenvolvimento de políticas públicas.

A principal questão refere-se ao tipo de relação e às responsabilidades

que esses entes federativos assumem no processo de formulação e execução

das políticas públicas, com destaque para a compreensão da coordenação

entre atores dos três entes federativos em sua promoção. A Constituição

Federal de 1988 descentralizou a execução de uma série de políticas públicas,

transferindo-as para estados e municípios, ao mesmo tempo em que definiu

regras que ampliaram a autoridade legislativa à União. Segundo Arretche

(2012), configurou-se uma situação de autonomia relativa em relação às

políticas públicas por meio da criação de mecanismos institucionais que limitam

os governos locais na tomada de decisões quanto a suas atividades, a despeito

de sua autonomia política, na medida em que a União exerce “poderosa

influência sobre a agenda e as políticas dos governos subnacionais” (LOTTA;

FAVARETO, 2016).

Ainda de acordo com Lotta e Favareto (2016), é importante

compreender como os arranjos operam a divisão de responsabilidades e de

autonomia decisória, considerando o pacto federativo e os objetivos a serem

alcançados por esse arranjo. Assim, eles decompõem essa dimensão em três

perspectivas de análise:
i. Descentralização política, entendida aqui como a escolha direta,

através de eleição, dos governos locais;

ii. Descentralização fiscal, que compreende a discussão a respeito

do financiamento das ações que o arranjo se propõe a realizar.
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Entende-se como a participação das receitas e gastos dos

governos subnacionais sobre o gasto agregado;

iii. Descentralização de competências, que considera a

responsabilização pela execução das políticas públicas para o

alcance do resultado esperado. Neste, os autores destacam que

execução é diferente de autonomia decisória, isto é, de quem

define quais políticas públicas serão desenvolvidas – agenda e

formulação.

A terceira dimensão versa sobre a participação social, ou seja, a

participação de atores não estatais nos processos deliberativos através de

aberturas de espaços para decisões participativas. Essa dimensão opera na

compreensão do quão aberto é o espaço para uma participação compartilhada

e participativa direta na gestão e no processo de formulação, implementação e

avaliação de políticas públicas. A participação pode ser entendida como parte

do processo e como o próprio conteúdo de uma renovada noção de

desenvolvimento (GOMIDE apud FAVARETO, 2016). Essa dimensão analisa,

ainda, se essa participação se dá de maneira estruturada e ampla. Por fim, na

quarta dimensão, territorialidade, se analisa em que medida as políticas

incorporam lógicas territoriais na sua concepção, implementação e avaliação.

Para analisá-la, alguns autores enfatizam a necessidade de mobilizar quatro

dimensões:

i. Intermunicipalidade, que compreende a escala geográfica de

planejamento dos investimentos mais ampla do que os

municípios e mais restrita do que os estados;

ii. Intersetorialidade, definida como a capacidade de articular

interesses e capacidades coerentes com a heterogeneidade das

estruturas sociais locais;

iii. Permeabilidade, que significa considerar os interesses;

iv. Participação das forças sociais nos mecanismos de

planejamento e gestão.

As dimensões analíticas de territorialidade e participação social podem,

por vezes, se confundir. Enquanto na dimensão de territorialidade é analisada

meramente a participação dos atores sociais, na dimensão de participação

social é analisada a responsabilidade destes atores no âmbito da tomada de
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decisões das políticas públicas. Ou seja, a análise da participação social

observa a relevância da sociedade nos processos decisórios.
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2 GOVERNANÇA METROPOLITANA: ENTRE COOPERAÇÃO E
RELACIONAMENTO

No âmbito do debate de capacidades estatais em arranjos institucionais

de governança metropolitana, é fundamental compreender os conceitos de

cooperação intermunicipal e de governança territorial das metrópoles para

aprofundar o entendimento da relação entre as cidades que compõem uma

região e precisam atuar de forma coordenada na abordagem de assuntos em

comum, as chamadas questões metropolitanas. Desta forma, este item trata de

revisão bibliográfica conceitual sobre relações intergovernamentais,

intermunicipais e, especificamente, entre municípios metropolitanos, no

contexto das áreas metropolitanas brasileiras. Em seguida, este capítulo

aborda a institucionalização da governança metropolitana e, por fim, a síntese

da revisão da literatura e a relação entre arranjos institucionais e capacidades

estatais no âmbito metropolitano.

2.1 Relação intergovernamental

Como se pode compreender no item que trata das capacidades e

arranjos institucionais, com a federalização do Brasil, muito se tem debatido

sobre a importância das relações entre as esferas de governos para a

implementação de políticas públicas. A distribuição das atribuições pelas

esferas de governo trouxe alguns problemas, entre eles o foco de governos em

garantir repasses e redistribuir encargos em detrimento de planejar políticas

públicas integradas.

A cooperação entre os entes federados pode ser um mecanismo de

busca para harmonização da assimetria existente na implementação de

políticas públicas, especialmente entre os municípios e demais entes, para

além do debate centralização x descentralização e sua relação com contextos

democráticos. Como afirmam Terto e Castro (2017), essas relações fazem

parte de uma complexa trama em constante movimento, uma vez que a
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inter-relação entre os distintos níveis de governo não elimina a possibilidade de

conflito entre eles nem a predominância de uma instância sobre a outra.

Dentro desse tecido de governos, atribuições e necessidades, diversas

são as formas de relacionamento e coordenação políticas públicas.

Destacando as relações intergovernamentais como objeto de estudo, o

cientista político Deil S. Wright, que as definiu como “um termo que pretende

designar um importante corpo de atividades e interações que ocorrem entre

unidades governamentais de todos os tipos e níveis dentro do sistema federal”

(WRIGHT, 1988). De maneira mais específica, Terto e Castro (2017) definem

relação intergovernamental como aquela estabelecida entre os diferentes

níveis de governo dentro de uma divisão político-territorial, quer sejam

verticalmente, no âmbito das relações estabelecidas entre União, estados e

municípios, quer sejam horizontalmente, entre entes do mesmo subnível de

governo (estado-estado/município-município).

2.2Relação intermunicipal

Com o redesenho federativo da década de 1980, os municípios alçaram o

status de unidade federativa, com o fortalecimento de suas atribuições. Porém,

o novo status veio acompanhado de relevante assimetria e desequilíbrio em

sua implementação, especialmente pelo fato de a transferência na tomada de

decisão para os municípios não ter garantido mecanismos e ferramentas que

pudessem provê-los de capacidades suficientes para executá-las. Segundo

Abrucio e Soares (2001), no fenômeno federativo distinguem-se dois padrões

de relação intermunicipal: a competitiva, que enfatiza a separação entre os

níveis de governo; e a cooperativa, com ênfase no imbricamento entre os

níveis de governo.

O primeiro modelo traz o viés da competitividade, podendo resultar em

maior eficiência da administração pública, especialmente pelo controle que a

concorrência promove. Porém, conforme destacado por Rocha e Faria (2004),

numa sociedade como a brasileira, marcada por tantas desigualdades

estruturais, como as socioeconômicas, políticas e de capacidades, o modelo
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competitivo tem maximizado as suas fragilidades, por meio de guerras fiscais,

sobrecarga de infraestrutura de um município em detrimento dos demais, entre

outras.

Já o segundo modelo parte da integração e compartilhamento entre os

municípios. Se, por um lado, as políticas públicas podem ser mais

redistributivas, fortalecidas e equitativas, por outro, segundo Rocha e Faria

(2004), elas podem trazer questões como a liderança de um município sobre os

demais, atribuições e responsabilidades serem difusas, dificuldade para

fiscalização e uma tendência à manutenção de padrões de operacionalização,

provocando um ambiente menos inovador.

Importante destacar que, segundo os mesmos autores, a dicotomia

entre estes dois modelos deve ser evitada, no sentido de que é possível, na

prática, ter um modelo competitivo que permite relações entre municípios com

compartilhamento de responsabilidade, bem como uma relação cooperativa

que traga accountability e inovação. Ou seja, para encontrar uma atuação

efetiva em políticas públicas para os cidadãos e que tenha uma relação

saudável entre governos, especialmente entre municípios, é importante o

equilíbrio e a integração entre os conceitos de cooperação e competitividade.

No caso de regiões metropolitanas, como será debatido nos itens a

seguir, existem mecanismos e orientações que trazem uma delimitação

territorial que carrega uma certa identidade e se correlacionam com a

expansão urbana e interdependência na implementação de políticas públicas,

mas, por outro lado, não há ferramentas suficientes para uma

operacionalização por meio de arranjos institucionais capazes de harmonizar

os conflitos inerentes.

2.3Contexto das áreas metropolitanas brasileiras

Uma característica marcante do desenvolvimento recente da América Latina

é a urbanização da população e das atividades econômicas, bem como o

surgimento de várias cidades com características de áreas metropolitanas. No

Brasil, o processo contemporâneo de descentralização da administração
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pública remonta ao período da ditadura militar, época em que havia uma

grande centralização decisória e financeira na esfera federal, cabendo aos

estados e municípios o papel de executores das políticas formuladas

centralmente, entre outras características do Estado na gestão de políticas

públicas (FARAH, 2001). Ainda no período da ditadura do Estado Novo

(1937-1945), a questão metropolitana foi mencionada na Constituição Federal

de 1937, na qual seu Artigo 29 prevê a possibilidade de agrupamentos de

municípios sob a perspectiva do atendimento de serviços comuns, e que esses

seriam dotados de personalidade jurídica. Ainda, na redação do referido artigo,

atribui aos estados sua regulação.

Após os diversos períodos e regimes pelos quais passou o Brasil desde

1937, com o processo de restabelecimento da democracia e aperfeiçoamento

da administração pública na década de 1980, principalmente no âmbito da

gestão pública, é possível identificar diversas iniciativas de desenvolvimento de

processos de governança baseados em descentralização, modelos de

coordenação institucional e desenvolvimento de políticas públicas integradas,

entre outras.

As áreas metropolitanas são territórios que concentram graves

problemas sociais, que refletem dificuldades de provisão de serviços de

interesse comum aos cidadãos. Essa precariedade é potencializada, em certa

medida, pela extensão do tecido urbano, pela multiplicidade de demandas

públicas e pela inadequada delimitação territorial administrativa (IPEA, 2013).

Sua formação é um fenômeno determinado principalmente pela migração de

pessoas provenientes da zona rural para as regiões mais urbanizadas, iniciada

na década de 1950, tendo seu ápice na década de 1970. É possível observar

que os processos de urbanização acelerada, de migração e de

desenvolvimento de regiões metropolitanas possuem correlações diretas.

Na década de 1970, através da publicação do II Plano Nacional de

Desenvolvimento (1975-1979), as metrópoles são reconhecidas como lócus da

produção industrial. Este reconhecimento reforça, portanto, a diversidade de

processos urbanos nos quais as regiões metropolitanas se desenvolveram no

Brasil, prioritariamente baseados na lógica do desenvolvimento econômico, o
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que coloca dificuldades para a análise, assim como para a gestão, da dinâmica

de crescimento das metrópoles (NEGREIROS, 2006).

Diante de um cenário em que a população urbana brasileira ultrapassa

60% em 1970, foi institucionalizada a responsabilidade do Estado pela criação

de agrupamentos de municípios, como solução para responder aos problemas

complexos de demandas coletivas de diferentes municípios. Ou seja,

permitiu-se a instituição de regiões metropolitanas ao mesmo tempo em que se

fortaleceu a autonomia dos municípios, estabelecendo novas competências e

poder de auto-organização. Com a Constituição de 1988, cabe ao governo

estadual, desde então, a atribuição de definir os critérios para criar e gerir as

regiões metropolitanas, com a finalidade de integrar a organização, o

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum dos

municípios.

Atualmente, segundo o IBGE (2021), existem no país 77 regiões

metropolitanas, sendo que o estado com maior número de RMs é a Paraíba

(12), seguido por Santa Catarina (11), Alagoas (9) e Paraná (8). O Estado de

São Paulo possui 9 regiões metropolitanas, com o respectivo ano da Lei

Complementar de criação: São Paulo capital (1973), Baixada Santista (1996),

Campinas (2000), Vale do Paraíba e Litoral Norte (2012), Sorocaba (2014),

Ribeirão Preto (2016), São José do Rio Preto, Piracicaba e Jundiaí (2021).

A palavra região vem do latim regio, derivada do verbo regere, que

significa governar, comandar. Assim, em sua primeira definição, a ideia de

região possui uma concepção eminentemente política, o que favorece o debate

de uma estrutura institucional que possa dar conta de operacionalizar essa

auto-organização. Como será possível observar, ao iniciar algumas reflexões

no próximo item, o desafio de governar uma região metropolitana faz aflorar o

debate sobre os arranjos institucionais que possam viabilizar a sua operação.
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2.3.1 Relações entre municípios metropolitanos

Após o breve debate sobre relações intergovernamentais, especialmente

focadas na perspectiva municipal, é importante trazer luz para as

especificidades das relações entre os municípios que compõem uma região

metropolitana. Primeiramente, é importante destacar que regiões

metropolitanas possuem uma configuração uma dinâmica territorial que

apresentam desafios próprios, ainda que exijam uma delimitação territorial

clara, mesmo que complexa. Esta complexidade demanda análises que serão

vistas a seguir.

De acordo com Bird (2008), a governança local e o modo como a

relação intermunicipal de regiões metropolitanas é estruturada, é um ponto

crítico que influencia diretamente a quantidade e a qualidade dos serviços

oferecidos:
The type of government structure in place for a country’s metropolitan

areas can affect the quantity and quality of services, the efficiency with

which services are provided, and whether costs are shared throughout

the region in a more (or less) fair and efficient way. The governing

structure of a city-region also impacts on both citizen access to

government and government accountability to citizens. (BIRD, 2008,

p. 7)

As dificuldades da relação entre municípios metropolitanos envolvem

vários fatores, dentre os quais a natureza das estruturas organizacionais e

administrativas e a cultura política brasileira (LACERDA, 2014).

Desta maneira, inspirado na literatura de autores como Divay and Wolfe

(2002) e Lefèvre (2003), ele propõe quatro diferentes modelos de relação

intergovernamental para questões metropolitanas, os quais serão brevemente

descritos a seguir:

i) Modelo “one-tier”: um único governo é responsável por

ofertar todos os serviços e políticas públicas de

desenvolvimento;

ii) Modelo “two-tier”: consiste em uma estrutura de

governança que atua em uma área supramunicipal, e

oferta serviços para esta região, ao mesmo tempo que
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outros serviços são de responsabilidade diretamente dos

municípios;

iii) Cooperação voluntária: uma “estrutura governamental

mínima”, não institucionalizada ou minimamente

institucionalizada, baseada na cooperação voluntária entre

governos locais existentes;

iv) Distritos de propósito especial: cooperação estabelecida

para a oferta de um determinado serviço ou setor.

No Brasil, os dois modelos previstos no direito público são o modelo

“two-tier” e "distritos de propósito especial”, ou, no uso da terminologia

brasileira, as regiões metropolitanas e os consórcios públicos. No primeiro, é

importante destacar que estes arranjos são compulsórios, instituídos por força

de lei complementar estadual (RIBEIRO, 2017) a partir da Constituição de

1988. A despeito do debate relativo à institucionalização ou não de arranjos

metropolitanos, se destaca a importância e a necessidade de que

determinadas soluções sejam tomadas e implementadas de forma orquestrada

e compartilhada, e que há um campo nebuloso na relação entre Estado e

municípios que demandam uma atuação específica que considere as

dinâmicas da interdependência entre os municípios e as competências locais.

Resgatando os conceitos de relação intergovernamental cooperativa e

competitiva, pode-se entender que os modelos “two-tier” e “Distritos de

propósito especial” podem corresponder à maneira de operacionalizar o

equilíbrio entre cooperar e competir. Segundo Abrucio e Soares (2001), a

obtenção de um equilíbrio entre cooperação e competição, conceitos

analisados no item anterior, depende da constituição de redes federativas, isto

é, da criação de instituições, políticas e práticas intergovernamentais que

reforcem os laços de parceria entre os entes, sem que se percam o pluralismo

e a autonomia característicos da estrutura federativa. Ou seja, a cooperação

tem como foco a solução conjunta dos problemas comuns regionais e poderá

ser operacionalizada por meio de uma estrutura de governança supramunicipal

ou uma cooperação específica para determinada questão, enquanto se

mantém uma relação competitiva no caso das políticas públicas que são de
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responsabilidade diretamente de cada município. Encontrar esse equilíbrio é

um desafio.

2.4 Governança metropolitana e sua institucionalização

Os problemas e desafios metropolitanos são complexos, principalmente por

compreenderem uma perspectiva de soluções que não são passíveis de

atuação isolada dos municípios, ao mesmo tempo que devem levar em conta

dinâmicas urbanas e econômicas subnacionais que transcendem suas

fronteiras e possuem correlações diretas com essas dinâmicas, diferindo,

assim, de outras regiões no mesmo estado. A capacidade institucional dos

governos locais e as diferentes estruturas empregadas para lidar com suas

interrelações são, frequentemente, insuficientes para gerir a complexa gama de

serviços e infra-estruturas de que as áreas metropolitanas necessitam. A

insuficiência de recursos, instrumentos e competências atualmente instalados

nos municípios (MUNIC, 2012) impossibilita que eles sejam capazes de suprir

essa demanda sozinhos.

Existe um conflito de governança metropolitana relativo ao pacto

federativo e às formas estabelecidas de relação entre essas instâncias, que

impõe limites de atuação por não possuir autonomia própria e dos municípios

que a compõem e previsão tributária e fiscal que colete e garanta recursos para

executar sua função metropolitana. Para atender a perspectiva municipal para

resolução de questões metropolitanas, foram criadas, juntamente com as

primeiras Regiões Metropolitanas da década de 1970, um sistema de gestão

composto de um Conselho Deliberativo e um Conselho Consultivo (Artigo 2º da

Lei Complementar nº 14, de 8 junho de 1973).

Na criação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em 1974, além

dos dispositivos previstos na Lei Complementar citada, a Lei Complementar nº

20, de 1º julho, cria o fundo contábil especificamente para o desenvolvimento

metropolitano. E, assim, à medida em que as Regiões Metropolitanas foram

criadas, para tipologia de gestão e governança metropolitanas, foi considerada

pelo IPEA, em 2013, a existência dos seguintes elementos: a) instâncias
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responsáveis pela gestão da RM; b) fundos para financiamento específico de

ações da RM; c) conselhos consultivo e deliberativo; d) programas nos

orçamentos estaduais; e e) instrumentos de planejamento.

Em 2015, foi criado o Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº

13.089/2015), que estabelece as diretrizes gerais para a implementação de

regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas instituídas pelos estados.

No âmbito da governança metropolitana, o item IV e IX do Artigo 2º define a

governança interfederativa como:
IV – governança interfederativa: compartilhamento de

responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de

organização, planejamento e execução de funções públicas de

interesse comum; (...)

IX – governança interfederativa das funções públicas de interesse

comum: compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes

da Federação em termos de organização, planejamento e execução

de funções públicas de interesse comum, mediante a execução de

um sistema integrado e articulado de planejamento, de projetos, de

estruturação financeira, de implantação, de operação e de gestão.

(Lei Federal nº 13.089/2015)

Parte da estratégia de envolvimento de outros atores nas políticas

públicas foi proposta não só pela Constituição Federal de 1988, principalmente

no âmbito da participação social (LOTTA; VAZ, 2014), mas na própria

legislação que rege atualmente as regiões metropolitanas. Com mais detalhes,

se apresenta, no Artigo 8 do Capítulo III da referida Lei, a estrutura básica à

qual uma região metropolitana deve atender:
I – instância executiva composta pelos representantes do Poder

Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais

urbanas;

II – instância colegiada deliberativa com representação da sociedade

civil;

III – organização pública com funções técnico-consultivas; e

IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de

contas. (Lei Federal nº 13.089/2015)

Sabe-se que os arranjos institucionais metropolitanos – num contexto

em que os estados estabelecem as regras do jogo – funcionam de acordo com

a importância que a gestão estadual lhes confere ou conforme a pressão dos

municípios, em particular do município núcleo, concentrador de poder político e
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econômico. Como não são órgãos eleitos para debater questões

metropolitanas, cria-se uma situação que Lefèvre (2008) chama de “falta de

voz”. A proliferação de arranjos de coordenação ad hoc e de instituições

especiais criadas para enfrentar questões metropolitanas retira a capacidade

decisória dos eleitores, o que, por sua vez, enfraquece a responsabilização

(accountability). Ou seja, como afirmam Van Keesberg e Van Waarden (2004),

a governança também implica algum grau de accountability, de forma que os

atores envolvidos no estabelecimento de objetivos e posteriormente na

tentativa de alcançá-los, seja por meio de ação pública ou privada, possam

responder por sua participação. O arranjo institucional de governança

metropolitana, portanto, poderia contribuir para superar a dificuldade dos

municípios em mobilizar capacidades de articulação política interfederativa.

2.5 Síntese da revisão da literatura: arranjos institucionais e capacidades
estatais no contexto metropolitano

Esta pesquisa visa compreender as competências, recursos e

habilidades que municípios mobilizam em um sistema de governança

metropolitano, por meio de um conjunto de dimensões, para promover

dinâmicas de desenvolvimento econômico e social regional. A partir da revisão

bibliográfica apresentada, pode-se extrair algumas conclusões e

encaminhamentos à luz do objeto de pesquisa.

Como se pode observar, os estudos referentes às capacidades estatais

possuem grande foco no papel do estado, sua função, objetivos, habilidades,

competências e recursos para operacionalizá-las (CINGOLANI, 2013; Wu;

Ramesh; Howlett, 2015; GOMIDE, 2016). Quando abordado o conceito de

arranjo institucional, temas como relações intersetoriais, interfederativas e

“regras do jogo” (LOTTA; VAZ, 2015), principalmente em políticas públicas

temáticas, em especial coordenadas pelo governo federal. Quando ditas

“temáticas”, pressupõe-se que abrangem as setoriais e as programáticas, isto

é, um objetivo em comum que é composto por um conjunto de setores de

maneira transversal.
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Se o ente mais frágil no âmbito das capacidades estatais são os

municípios, como foi possível constatar no debate da federalização e

descentralização do Estado no Brasil (ARRETCHE, 1996; ABRUCIO;

SOARES, 2001), o arranjo institucional metropolitano pode ser uma ferramenta

de governança com possibilidades de mobilizar capacidades tanto para

assuntos comuns como ser um instrumento para endereçar questões

específicas para determinado município.

Percebe-se, portanto, uma necessidade de estudos adicionais que

relacionem capacidades estatais em arranjos institucionais focados na política

pública de desenvolvimento metropolitano, isto é, a operacionalização da

governança de uma região metropolitana em busca de soluções comuns. Ainda

que haja literatura farta no âmbito das regiões metropolitanas e sua

governança, é possível contribuir na relação deste mecanismo de gestão com

capacidades estatais e suas dimensões mobilizadas, especialmente pela

perspectiva municipal.

Goertz (2006) afirma que na construção de um conceito é razoável se

aceitar que algumas dimensões sejam mais importantes que outras.

Considerando o debate dos conceitos apresentados, entende-se que cabe

destacar alguns pontos. No âmbito do estudo de capacidades estatais em

arranjos institucionais de governança metropolitana, serão considerados neste

estudo os conceitos sintetizados por Coutinho, trazendo aspectos inspirados

nas competências e níveis de recursos de Wu, Ramesh e Howlett (2015).

No caso das dimensões analíticas dos arranjos institucionais

apresentados, fica claro que autores diversos aprofundaram cada uma das

quatro dimensões apresentadas sob diversas perspectivas. Estas perspectivas

cumprirão a função nesta pesquisa de dar suporte à análise de como o arranjo

institucional de governança metropolitana contribui para os municípios na forma

como estes mobilizam capacidades estatais. A construção de capacidades

institucionais reforça a possibilidade de ação autônoma do Estado, mesmo que,

segundo Marques (1997), essa autonomia seja definida caso a caso, não

podendo ser considerada uma característica estrutural a priori. A constituição

de arranjos institucionais para a governança metropolitana possui desafios e

limites relativos a conflitos oriundos da descentralização e do pacto federativo
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brasileiro - como exemplo, a atribuição do Governo do Estado, e não dos

municípios, em criar as regiões metropolitanas, a despeito do desejo dos

municípios -, e também da forma como se estabelecem as articulações entre

os atores políticos – o Estado, o mercado e a sociedade civil (LACERDA,

2014). Por outro lado, a institucionalização de um sistema de governança,

ainda que fornecendo o substrato institucional, legal e financeiro necessário

para uma atuação regional, não é condição sine qua non para o alcance do

desenvolvimento regional (NEGREIROS, 2006). Ainda, como afirma Lacerda

(2014), é imperativa a constatação de que essa governança metropolitana é

muito mais uma questão política do que uma questão de modelo de gestão.

Nesta pesquisa, serão analisadas duas destas quatro dimensões: a

intersetorialidade e a dimensão sobre relações federativas.

Nos Quadros 1 e 2 estão identificadas as dimensões dos conceitos de

capacidades estatais e arranjos institucionais que possuem aderência com o

objeto de pesquisa, isto é, governança metropolitana. Neste processo de

identificação e seleção das dimensões, também foi possível incluir elementos

que pudessem detalhar a análise da pesquisa. No âmbito das capacidades

estatais, são três dimensões que possuem relação com a análise de um arranjo

institucional de governança metropolitana e que foram selecionadas para este

trabalho. Para cada dimensão, foram identificados elementos analíticos que

deverão subsidiar a pesquisa e quais são as variáveis e indicadores que

operacionalizam cada dimensão e elemento de análise.

Tabela 1 – Capacidades estatais e suas dimensões5

Capacidades Estatais

Dimensão Elementos Autores

Fiscal
Fontes de recursos

Abrucio e Soares (2001)

Tilly (1975)

Rocha e Faria (2004)

Dincesso (2011)

Rueschmeyer & Evans (1985)

Wu, Ramesh e Howlett (2015)

5 Na tabela são apresentadas as capacidades estatais e suas dimensões, com os respectivos autores que
tratam de cada um na revisão bibliográfica. Na coluna elementos, são destacados os que se
correlacionam com o objeto, isto é, governança metropolitana.
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Pires e Gomide (2014)
Eficiência nos gastos

Implementação

Recursos humanos Wu, Ramesh e Howlett (2015)

Pires e Gomide (2014)

Rueschmeyer & Evans (1985)

Evans e Rauch (1999)

Instrumentos e ferramentas

de gestão

Política

Relacionamento entre

municípios

Relacionamento

interfederativo

Wu, Ramesh e Howlett (2015)

Pires e Gomide (2014)

Bird (2004)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Para arranjos institucionais, das quatro dimensões debatidas no item

2.4, são identificadas duas como pertinentes para a base analítica desta

pesquisa. Na tabela abaixo, apresentamos os autores e os elementos que

foram destacados na revisão de literatura sobre arranjos institucionais.

Tabela 2 – Os arranjos institucionais, suas dimensões e elementos, com os respectivos autores

que tratam de cada um na revisão de literatura

Arranjos institucionais

Dimensão Elementos Autores

Intersetorialidade
Integração entre as políticas

públicas

Lotta, Favareto, Vaz (2016)

Lotta, Favareto e Galvão

(2016)

Cunill Grau (2005)

Relações Federativas

Descentralização política
Lotta, Favareto (2016)

Coutinho e Bucci (2017)

Descentralização fiscal Lotta e Favaretto

Descentralização de

competências

LOTTA; FAVARETO, 2016)

Lotta, Favareto e Galvão

(2016)

Fonte: Elaboração própria, 2022.

A partir da identificação destas dimensões analíticas dos conceitos

tratados na revisão de literatura, é apresentado o modelo analítico utilizado

nesta pesquisa e a sua fundamentação.
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2.5.1 Modelo analítico

A partir da revisão de literatura dos conceitos e dimensões analíticas de

capacidades estatais e arranjos institucionais, é possível tecer algumas

reflexões que subsidiam a construção do modelo analítico para esta pesquisa.

Cabe ressaltar que este trabalho tem como foco a análise das capacidades

estatais por meio de suas dimensões, para viabilizar a compreensão dos

elementos. Contudo, para garantir o foco no arranjo institucional de governança

metropolitana, foi feita uma breve análise das dimensões analíticas do arranjo,

observando como se relacionam com as dimensões de capacidades e como

estas são mobilizadas. Entende-se, portanto, que a análise do arranjo se

posiciona de maneira complementar, para efeito de organização das ideias e

de maior clareza nas conclusões.

Partindo-se do objetivo de política pública - governança metropolitana -,

a literatura de capacidades estatais permitiu identificar dimensões e elementos

analíticos que podem ser associados às dimensões e aos elementos analíticos

de arranjos institucionais. Neste sentido, observou-se que o aspecto relacional

está presente em ambos os conceitos, seja pelas relações federativas do

arranjo institucional ou pela dimensão política das capacidades estatais.

Quando sobrepostos à perspectiva de governança metropolitana, percebe-se

que a RM carece de relações federativas, como arranjo, e da dimensão

política, como capacidade estatal, para se valer do seu objetivo. Isto se destaca

pela necessidade dos municípios se relacionarem e por que o arranjo

metropolitano no Brasil é criado via governo do Estado (Estatuto da Metrópole.

Lei Federal nº 13.089/2015).

A partir desta primeira reflexão, foi desenhado um quadro que pudesse

trazer luz à viabilidade de associação entre as dimensões analíticas de arranjo

institucional e capacidades estatais, pela perspectiva de governança

metropolitana. Apresentado a seguir, o quadro aponta que, para cada

cruzamento analítico, é possível identificar reflexões importantes.
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Tabela 3 – As dimensões e elementos analíticos de capacidades estatais e arranjos
institucionais, sob a perspectiva de governança metropolitana

ARRANJO INSTITUCIONAL

Intersetorialidade Relações Federativas

CAPAC

IDADE

S

ESTAT

AIS

Fiscal

A RM é um órgão que poderia

recepcionar os recursos

setoriais transferidos pelos

governos federais e estaduais

para políticas públicas dos

municípios metropolitanos.

A RM não possui capacidade de

coletar impostos por não ser um

ente federativo, dependendo das

transferências voluntárias do

estado e dos municípios para

obtenção de recursos.

Implementação

Por ser uma política pública

com premissa de coletividade

intermunicipal, possui desafios

de coordenar as áreas técnicas

de mais de um setor dos

municípios e do estado.

A RM deve coordenar o ciclo de

políticas públicas com mais de uma

federação para implementar as

ações integradas, especialmente a

intermunicipal, e a relação com o

Estado.

Política

As relações políticas de

representantes dos setores

podem influenciar na

priorização ou não de

determinada política pública

setorial

A RM deve se relacionar com os

demais municípios que a

compõem, bem como o estado e a

União.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

A partir da articulação entre os autores da revisão de literatura e a

correlação entre as dimensões analíticas de capacidades estatais e arranjos

metropolitanos, sob a perspectiva da governança metropolitana, constrói-se o

seguinte modelo analítico. O modelo proposto permitirá que este trabalho

investigue as capacidades estatais do arranjo metropolitano que são ou não

mobilizadas pelos municípios que compõem a região metropolitana.

O presente trabalho, portanto, buscará compreender como o arranjo

institucional de governança metropolitana contribui na forma como os

municípios mobilizam capacidades estatais por meio do estudo de caso da

Região Metropolitana da Baixada Santista, tendo como objeto a Câmara

Temática de Turismo entre 2017 e 2020. O método para operacionalizar este

modelo analítico ao objeto do estudo de caso único será descrito neste

trabalho. A seguir, é apresentado o desenho da pesquisa e, em seguida,
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caracterizados o território da baixada santista e a institucionalização da Região

Metropolitana da Baixada Santista.

3 Desenho da Pesquisa

O objetivo desta seção é apresentar a trilha metodológica utilizada para

construir a estrutura teórica da pesquisa, além da identificação de seu

problema e sua pergunta central, bem como seus objetivos e delimitações. A

estruturação teórica fundamenta a forma com que a revisão bibliográfica se

deu, isto é, quais os conceitos chave relacionados à proposta de pesquisa e

como ela se desdobra numa estrutura analítica a ser aplicada empiricamente. A

relevância de construir uma estruturação de conceitos está em auxiliar a

compreensão de fenômenos sociais e, por isso, o desafio é desenvolver

proposições teóricas explicativas, que tenham referências e elementos que

validem seus nexos e atributos propostos (GRIN, 2012).

No trabalho intitulado “Notas sobre a construção e a aplicação do

conceito de capacidades estatais”, Grin utiliza prioritariamente a concepção

multinível proposta por Goertz (2006) como método de análise e estruturação.

Este método entende que desenvolver um conceito é mais do que fornecer

uma definição para ele, pois nesse processo, também, se decide o que é

relevante sobre uma entidade e o que não é. Minimamente, é importante

aprofundar o conceito de maneira que se examine o grau de adequação ao que

se está querendo estudar. Grin destaca:
Para Goertz, a construção de um conceito é: “[..] ontológica porque

ela focaliza sobre o que constitui um fenômeno. É causal porque ela

identifica atributos ontológicos que jogam um papel chave nas

hipóteses causais, explicações e mecanismos. É realista porque ela

envolve uma análise empírica do fenômeno. Minha abordagem

enfatiza que a análise dos conceitos envolve verificar as

características constitutivas de um fenômeno que têm poderes

causais centrais. Estes poderes causais e seus mecanismos causais
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relacionados jogam um papel chave em nossas teorias. (GRIN, 2012,

p. 153).

Goertz (2006) delimita três categorias para a estruturação de um

conceito: uma primeira, que apresenta uma visão geral, a qual ele chama de

nível básico; em seguida, um nível secundário, que expressa as características

chaves do conceito; por fim, o realístico, que aponta como operam as

dimensões no caso empírico. No âmbito do segundo nível, Grin (2012) destaca

ser importante listar as dimensões e atributos centrais de cada conceito,

explicar sua inter-relação - sobretudo a interação causal - explicitar as

condições necessárias e os critérios de suficiência.

A estrutura teórica desta pesquisa compreende três conceitos que a

embasam e que alicerçam novas dimensões e desdobramentos, sendo úteis

para criar relações e correlações que contribuem com a análise que este

trabalho se propõe a realizar.

Considerando que a pesquisa pretende analisar o fenômeno das

capacidades estatais mobilizadas em arranjos institucionais de gestão

metropolitana e investigar se as capacidades mobilizadas no arranjo

institucional de governança interfederativa da Região Metropolitana da Baixada

Santista contribuem para o desenvolvimento pela perspectiva municipal, a

estrutura se inicia pelo debate do objetivo do fenômeno, isto é, a importância

de se ter capacidades estatais para executar algo – no caso, a governança

metropolitana. O conceito de capacidades estatais se relaciona com o papel do

estado, com a autonomia e com o contexto de descentralização estatal em

países latino americanos, em especial o Brasil.

O segundo conceito trata de arranjos institucionais. Após debater o “o

quê” e “para quê”, isto é, as capacidades estatais para cumprir o papel do

estado, é necessário desenvolver o “como”. No caso empírico da pesquisa que

será apresentada, envolve compreender o que são os arranjos institucionais,

quanto eles mobilizam das capacidades estatais necessárias para alcançar os

objetivos definidos e quais suas dimensões analíticas.

Por fim, o conceito que completa a estrutura teórica é o da governança
metropolitana, calcado na cooperação e nas relações intergovernamentais e

entre municípios. Entendendo que a governança metropolitana é mais que a

presença de um arranjo institucional, é preciso compreender o que são os
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objetivos metropolitanos, vinculados à definição do que são os assuntos

metropolitanos, para, então, pensar o sistema de relações para além do limite

governamental e territorial que o envolve para estabelecer objetivos e alcançar

resultados para, por fim, chegar à necessidade e ao papel do arranjo

institucional como instrumento de operacionalização da governança

metropolitana.

A proposta dos capítulos de revisão bibliográfica, portanto, foi a de

apresentar e delimitar estes conceitos e sua adequação à finalidade deste

trabalho, além de identificar as dimensões mais relevantes que ancoram esses

conceitos ao objeto da pesquisa e, assim, destacar elementos teóricos úteis à

construção de indicadores de operacionalização na análise empírica.

3.1Construção do problema

A partir do que foi apresentado na revisão bibliográfica, o problema que

suscitou a elaboração desta pesquisa é compreender a operacionalização das

capacidades mobilizadas pelo arranjo institucional de governança da RMBS. A

busca pela compreensão desta operacionalização provém de uma ausência de

análise da relação entre as dimensões analíticas de capacidades estatais e de

arranjo institucional de governança metropolitana da Baixada Santista.

Em especial, nesta pesquisa também se busca estabelecer a relação

entre as dimensões analíticas de capacidades estatais e de arranjo institucional

pela perspectiva dos municípios. Serão analisadas como o arranjo institucional

de governança metropolitana contribui na forma como os municípios mobilizam

capacidades estatais. Em geral, não se privilegia a estrutura interna de cidades

e regiões, nem costuma ser feita uma análise da distribuição de pessoas e

atividades no espaço, bem como das relações socioeconômicas que se

estabelecem (VILLAÇA, 1998). Ou seja, será que o arranjo metropolitano, em

sua operação, considera a particularidade de cada município?

Dentre as conceitualizações de capacidades estudadas na revisão de

literatura e no modelo analítico conceitual apresentado, nota-se que a

capacidade de relacionamento se destacou frente às demais. Isto instiga a
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seguinte reflexão: o arranjo institucional melhora e amplia as condições e

possibilidades de diálogo entre os municípios e deles com o governo estadual?

Para analisar a interação entre a estrutura de governança de uma região

metropolitana e a gestão de políticas públicas de função metropolitana, é

importante compreender o que são políticas públicas metropolitanas e seu

processo de implementação. Outra problemática apontada na literatura de

arranjos institucionais se refere à importância da integração às políticas

regionais, em vez de somente uma justaposição de ações dos governos

municipais. Ou seja, para além das capacidades compartilhadas, o arranjo

institucional mobiliza capacidades que integrem as ações individuais dos

municípios e as ações que são questões metropolitanas, isto é, devem ser

construídas e implementadas coletivamente? O arranjo institucional de

governança metropolitana é uma alternativa para que os próprios municípios

ampliem suas capacidades estatais?

3.2Pergunta da pesquisa

Este item se refere à pergunta central, que determina o desenvolvimento

desta pesquisa. Após a explanação que delimita o problema a ser tratado, a

proposição de partida da pesquisa é: como o arranjo institucional de
governança metropolitana contribui na forma como os municípios
mobilizam capacidades estatais na Região Metropolitana da Baixada
Santista?

A discussão acerca do tema arranjos institucionais tem ganhado força

desde a redemocratização brasileira, com a descentralização da administração

pública. São vários os atores e interesses a serem coordenados e processados

durante a execução de uma política, com envolvimento de diversas

organizações, mecanismos, arenas, entre outros (GOMIDE; PIRES, 2016).

Numa perspectiva mais avançada, observa-se uma produção acadêmica

relevante, principalmente no âmbito da análise dos arranjos institucionais

complexos recentemente implementados no Brasil, que têm trazido inovações

no desenho de políticas públicas. Esse atributo de maior complexidade nos
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arranjos se dá por duas dimensões: a) pela autonomia e competência dos

diferentes entes governamentais (estados, municípios e governo federal)

(LOTTA; GALVÃO; FAVARETO, 2016); e b) por conta do envolvimento de

novos atores, para além de entes governamentais, nos processos de

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Ambas

dimensões possuem, como objetivo maior, a busca por resultados mais

efetivos, democráticos e integrados (LOTTA; VAZ, 2014).

Por outro lado, com o advento do Estatuto das Metrópoles, que prevê a

criação de uma estrutura de governança interfederativa própria da região

metropolitana, é reforçada a importância da gestão compartilhada e da

coordenação de políticas públicas de caráter metropolitano.

A pergunta de pesquisa é relevante por trazer a reflexão sobre a relação

entre o arcabouço teórico discutido no âmbito do conceito de arranjos

institucionais metropolitanos e como as capacidades estatais contribuem ou

não para a forma como os municípios mobilizam suas capacidades estatais. O

item a seguir irá detalhar os objetivos desta pesquisa.

3.3Objetivos

A presente pesquisa tem como objetivo geral caracterizar e analisar

como o arranjo institucional de governança da Região Metropolitana da

Baixada Santista contribui na forma como os municípios mobilizam suas

capacidades estatais.

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a área de

conhecimento de políticas públicas no Brasil, fornecendo elementos para

estudos que tratem de capacidades estatais e governança de regiões

metropolitanas. Pretende-se não só trazer luz aos conceitos, mas apresentar

ferramentas analíticas úteis ao entendimento da atuação institucional em

regiões metropolitanas, especialmente em um contexto mundial de

urbanização.
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Para consecução do objetivo, esta pesquisa pretende elaborar um

quadro conceitual e metodológico que correlacione capacidades estatais e

arranjo institucional de governança metropolitana, bem como busca

caracterizar as dinâmicas territoriais e socioeconômicas metropolitanas da

Região Metropolitana da Baixada Santista sob o ponto de vista do arranjo da

região metropolitana. Por meio da aplicação das escolhas teóricas e

metodológicas, serão caracterizadas e sistematizadas, sob o ponto de vista dos

governos municipais, as capacidades estatais mobilizadas por meio do arranjo

institucional de governança metropolitana no âmbito da Câmara Temática de

Turismo.

Por fim, será analisada a operacionalização das capacidades estatais

mobilizadas no âmbito da CT de Turismo do arranjo institucional de governança

da RMBS.

3.4Delimitação das fronteiras do estudo

É importante ressaltar a importância do papel do Estado no debate da

gestão metropolitana, especialmente do estado e dos municípios. Assim, esta

pesquisa não se propõe a esgotar as discussões sobre governança

metropolitana. Seu recorte é específico: a perspectiva municipal das

capacidades estatais que obtém contribuição dos arranjos institucionais que

operacionalizam a governança metropolitana. Isso significa que o foco é

identificar as capacidades estatais que são mobilizadas, ou não, pelos

governos executivos municipais no âmbito da Câmara Temática de Turismo da

Baixada Santista.

Destaca-se também que essa perspectiva municipal difere de

abordagens metodológicas tradicionalmente aplicadas à análise de arranjos

institucionais. Essas análises costumam focar na estrutura administrativa em si

e em sua atuação de forma mais abrangente em um determinado setor, ainda

que aponte algum limite da atuação municipal.

67



Outra delimitação importante inerente a esta pesquisa é a perspectiva

setorial. O arranjo institucional de governança metropolitana pressupõe uma

atuação em diversos setores, com a premissa de ser uma questão regional,

coletiva e compartilhada. Contudo, para operacionalizar a análise da pergunta

norteadora desta pesquisa, foi escolhida a Câmara Temática de Turismo,

vinculada ao CONDESB, e sua atuação entre 2017 e 2020. A escolha desta

Câmara se deu por conta do que foi observado em pesquisa exploratória, que

apontou este espaço como relevante para a dinâmica do arranjo e de grande

importância para o desenvolvimento da região - o turismo é um dos principais

vetores econômicos da RMBS.

Considerando os fatores e apontamentos levantados, o objeto desta

pesquisa é o estudo de caso único do arranjo institucional de governança da

Região Metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo. O recorte

analítico será dado pela perspectiva dos municípios, por meio da gestão entre

2017 e 2020 das prefeituras, para compreender as capacidades estatais

mobilizadas ou não pelo arranjo.

3.5Estratégias metodológicas

Uma pesquisa é o estudo de relações entre unidades que façam parte

de um contexto no qual tanto as relações quanto as unidades estejam inseridas

(BRINBERG, 1985). A estratégia de pesquisa delimita a maneira pela qual esta

pesquisa irá se desenvolver e os procedimentos a serem adotados para atingir

o objetivo geral e os objetivos específicos propostos. A definição da estratégia

a ser utilizada, segundo Yin (2001), depende de três condições: 1) o tipo de

questão da pesquisa; 2) o controle que o pesquisador possui sobre os eventos

comportamentais efetivos; e 3) o foco em fenômenos históricos, em oposição a

fenômenos contemporâneos.

Considerando o desenho da pesquisa, apresentada no item anterior,

para identificar as capacidades estatais mobilizadas pelos municípios por meio

do arranjo institucional de governança da Região Metropolitana da Baixada

Santista e investigá-las como o arranjo contribuiu com as mesmas, e,
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considerando também, as três condições de Yin (2001) apresentadas, foi

definido para esta pesquisa a estratégia de estudo de caso único. Para Yin

(2005), “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. É comum

observar nos estudos de capacidades estatais, arranjos institucionais e

governança metropolitana o estudo de caso único e comparativo. Ambas as

metodologias possuem qualidades científicas semelhantes e notoriamente

funcionam para alcançar os objetivos propostos. Devido à robustez da análise

proposta nesta pesquisa, definiu-se seguir com o caso único. Importante

reforçar que caso único não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do

que estudar. A abordagem de estudo de caso não é um método propriamente

dito, mas uma estratégia de pesquisa (HARTLEY, 1994).

O estudo de caso é entendido como uma das estratégias, especialmente

no âmbito das ciências sociais, de se fazer pesquisa. Serve para compreender

um conjunto de questões sobre determinado fenômeno. Ainda, como afirma

Stake (2003), o estudo de caso é, ao mesmo tempo, um processo de

investigação sobre o caso e, também, o produto dessa investigação6. O

propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas

sobre um fenômeno (PATTON, 2002), informações, essas, provenientes de

múltiplas fontes de provas, que podem incluir dados da observação direta e

entrevistas sistemáticas (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002), bem como

pesquisas em arquivos públicos e privados, através de técnicas diversas de

levantamento de dados e evidências (MARTINS, 2008).

No âmbito das discussões de capacidades estatais mobilizadas em

arranjos institucionais de governança metropolitana, emerge a necessidade da

busca pela compreensão profunda e exaustiva de um conjunto de questões

que circundam esses conceitos. Ao mesmo tempo em que há uma análise do

contexto histórico, busca-se compreender fenômenos contemporâneos que

marcam a operacionalização do referencial teórico no caso empírico. Para esse

desafio analítico, pretende-se recorrer ao método analítico qualitativo,

detalhado no item a seguir, por meio de uma abordagem explicativa - isto é,

buscando identificar os fatores que contribuem para a ocorrência de

6 “A case study is both a process of inquiry about the case and the product of that inquiry” STAKE, Robert,
2003).
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determinado fenômeno -, e buscando explicar a razão dos acontecimentos

(GIL, 2007).

A escolha da Região Metropolitana da Baixada Santista, especialmente

pelo seu histórico de formação e configuração – a primeira experiência de

organização regional do Brasil pós-Constituição Federal de 1988, estando

atualmente, portanto, ainda em fase de consolidação – por si só já apresenta

um interessante framework para subsidiar nossas reflexões e possíveis

contribuições para a discussão de capacidades estatais, arranjos institucionais,

governança metropolitana e, também, a relação entre esses conceitos. Outro

ponto interessante é que este arranjo institucional não é temático, mas

territorial. Este diferencial traz luz a uma gama de debates e diferentes áreas

setoriais que devem ser tratadas pelo arranjo. São diversas as características

específicas e particularidades que, ao mesmo tempo que tornam o caso único,

têm o potencial de contribuir para debates generalistas dos conceitos citados.

Ainda que o objeto, conforme será detalhado em outros itens desta pesquisa,

seja a Câmara Temática de Turismo do arranjo de governança metropolitana,

observou-se ao longo da execução do trabalho que a relação entre a CT e o

arranjo é integrado, de modo que não é possível dissociar um do outro. Além

disso, esse caso cumpre o papel de dar suporte para que se possa avançar na

compreensão do fenômeno estudado: capacidades estatais de arranjos

institucionais de governança metropolitana. Desta maneira, entende-se que,

segundo as categorias apresentadas por Stake (2003), esta pesquisa se

caracteriza por um estudo de caso instrumental, assim chamado o estudo de

um caso particular investigado para prover insights sobre uma questão

específica. O caso é aprofundado, o contexto detalhado e suas atividades

ordinárias também; mas tudo isso para ajudar o pesquisador a perseguir um

interesse externo ao caso (STAKE, 2003)7.

Por meio da contextualização do caso – caracterização do objeto de

estudo –, buscou-se identificar as questões, debates e campos analíticos

intrínsecos e comuns ao conceito de governança metropolitana, ao mesmo

tempo que trazer luz às perspectivas particulares que geraram o interesse

neste caso específico. Fica clara, assim, a identificação do que é incomum na

7 “The case still is looked at in depth, its contexts scrutinized, its ordinary activities detailed, but all
because this helps the researcher to pursue the external interest” (STAKE, 2003).
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Região Metropolitana da Baixada Santista em relação às outras regiões

metropolitanas e são apresentadas justificativas para a escolha das questões

levantadas a partir deste caso de acordo com o propósito do estudo.

Utilizando a estratégia de estudo de caso único, há a expectativa de

contribuir para os campos teórico e metodológico que tratam da

operacionalização da governança metropolitana. Como justificado

anteriormente, a importância de se estudar regiões metropolitanas se dá pela

realidade de vida de um número de pessoas cada vez maior em nossa

sociedade. Mesmo que haja peculiaridades que tornem o caso da Região

Metropolitana da Baixada Santista interessante como objeto único, como o fato

da instituição da RMBS ter sido provocada pelos agentes políticos locais, em

um movimento bottom-up (movimento não muito comum em RMs), não há

como negar que a metodologia aplicada poderá trazer aprendizados

relacionados a outros casos de operacionalização da governança

metropolitana. A região metropolitana é um território onde as dinâmicas são

diretamente conectadas, interdependentes e ultrapassam os limites físicos de

divisa entre esses municípios, e cabe ao Estado, na legislação contemporânea,

a atribuição de institucioná-la.

No levantamento, tratamento e apresentação dos dados coletados no

estudo de caso, há uma preocupação primordial e genuína em relação à

clareza e validade deles. Neste caminho, a pesquisa busca utilizar

procedimentos que venham a confirmar a acuracidade construída. Esta

pesquisa utiliza como recurso a triangulação dos dados, isto é, busca múltiplas

percepções e pontos de visto do mesmo fenômeno para verificar a observação

e interpretação dele (STAKE, 2003)8. Para isto, são previstas para esta

pesquisa fontes diversas, análise documental e levantamento de campo, tendo

cada fonte de informação uma gama de perspectivas e interlocutores de

percepção; a expectativa é que a variedade auxilie a encontrar detalhes e

contornos mais próximos à acuracidade possível. A triangulação serve também

para esclarecer o significado do fenômeno, identificando as diferentes maneiras

pelas quais está sendo visto (STAKE, 2003). Reconhece-se que nenhuma

observação ou interpretação é perfeitamente repetível.

8 “Triangulation has been generally considered a process of using multiple perceptions to clarify meaning,
verifying the repeatability of an observation or interpretation.” (STAKE, 2003).
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Em suma, o tempo investido no estudo de caso da RMBS é longo,

complexo e ultrapassa as fronteiras de muitas variáveis, o que tornam o caso

da RMBS, ao mesmo tempo que único, de grande potencial para contribuir com

o debate das regiões metropolitanas de maneira generalista. Entende-se, por

fim, que as escolhas que compõem esta estratégia de pesquisa são deveras

apropriadas ao objeto apresentado e à pergunta de pesquisa, dando a devida

ênfase analítica conceitual, substantiva e metodológica.

A seguir, é detalhada a metodologia analítica a ser utilizada no

desenvolvimento da pesquisa.

3.6Referências metodológicas

O método analítico é a identificação, seleção, combinação e uso de

elementos que permitem observar e analisar o objeto de estudo sob a

perspectiva analítica. Definida a estratégia da pesquisa como estudo de caso

único, é possível avançar nas escolhas metodológicas. Segundo Brinberg

(1985), o método analítico é operacionalizado por meio dos domínios

conceitual, metodológico e substantivo. Esses domínios são conceituados e

detalhados nos itens a seguir.

O conjunto de eventos que são o foco do estudo é compreendido pela

identificação e caracterização das capacidades estatais mobilizadas ou não

pelo arranjo institucional de governança metropolitana, que é composto por

conceitos estruturadores. Esses conceitos, debatidos nos segundo e terceiro

capítulos desta pesquisa, abarcam as capacidades estatais, arranjos

institucionais e governança metropolitana.

Para operacionalizar o estudo do fenômeno posto e os conceitos que

estão por trás deste, é necessário definir e aplicar um conjunto de métodos e

procedimentos que permitam a observação e a análise do objeto de estudo

pelas perspectivas definidas.

A finalidade explicativa da pesquisa, conforme já orientado na seção

anterior, nos induz a considerar prioritariamente a abordagem qualitativa.

Segundo Zanelli (2002), o principal objetivo da pesquisa qualitativa “é buscar
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entender o que as pessoas apreendem ao perceberem o que acontece em

seus mundos”, ou seja, a interpretação do fenômeno. É uma abordagem de

caráter essencialmente descritivo, no qual o pesquisador é o instrumento-chave

na obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos

interativos pelo contato direto com o objeto estudado, procurando compreender

os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação em estudo

(FREITAS, 2010).

A principal vantagem da abordagem qualitativa é sua profundidade e

abrangência, isso é, o valor das evidências que podem ser obtidas e

trianguladas através de múltiplas fontes, como entrevistas, observações,

análise de documentos etc.

Ainda que a finalidade da pesquisa seja explicativa, ou seja, analisar o

fenômeno das capacidades estatais mobilizadas pelo arranjo institucional de

governança da RMBS, há a necessidade de uma caracterização descritiva do

território da Baixada Santista. Essa caracterização foi realizada através de uma

análise de dados quantitativos, especialmente dados socioeconômicos

secundários, que subsidiem a compreensão do desenvolvimento e do perfil do

território.

3.6.1 Domínios de pesquisa e seus níveis

Segundo Brinberg (1985), as pesquisas envolvem: (a) algum conteúdo

que seja de interesse, (b) algumas ideias que deem sentido a esse conteúdo, e

(c) algumas técnicas e procedimentos por meio dos quais esse conteúdo e

essas ideias possam ser estudados. Esses três aspectos são chamados de

domínio substantivo, conceitual e metodológico e, por meio deles, o método

analítico é operacionalizado.

Respeitando cada domínio, a pesquisa envolve relações entre

elementos dentro de um sistema envolvente. A natureza desses elementos,

relações e sistema envolvente é distinta em cada domínio, e estará detalhada a

seguir. Pretende-se, assim, configurar e estruturar o método analítico desta
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pesquisa, a fim de demonstrar a adequação da estratégia definida ao objetivo

da pesquisa.

a. Domínio conceitual
O domínio conceitual é composto pelas “ideias”: representações

abstratas de aspectos do fenômeno substantivo. Traz os conceitos e as relação

que estabelecem, bem como os pressupostos conceituais que os delimitam.

i. Elementos: propriedades do fenômeno; as ideias e conceitos

utilizados para descrever e explicar um fenômeno;

ii. Relações: relações conceituais; os padrões temporal, lógico e

causal específico de dois ou mais conceitos;

iii. Sistema envolvente: paradigma conceitual; conjunto de

pressupostos conceituais, no qual os conceitos e suas relações

estão envolvidas.

No âmbito dos elementos, esta pesquisa se propõe a correlacionar três

conceitos que são os pilares do debate: a) Capacidades Estatais; b) Arranjos

Institucionais; e c) Governança Metropolitana. Goertz (2006) propõe uma

estrutura conceitual em três níveis: o básico, que apresenta a visão geral; o

secundário, que desdobra as dimensões relevantes; e o terceiro, que trata das

questões operacionais de mensuração por meio de indicadores. Desta forma,

os elementos do domínio conceitual citados estão destrinchados nos dois

primeiros níveis no item Referências Bibliográficas e qualificam os elementos

conceituais.

As relações conceituais desta pesquisa são observadas no modelo

analítico construído na síntese da revisão bibliográfica, a partir da

compreensão do conceito de capacidades estatais mobilizadas por arranjos

institucionais com o objetivo de estabelecer uma governança metropolitana.

Essa governança metropolitana demanda cooperação intermunicipal, além de

algum nível de relação com os demais entes federativos – principalmente com

o Estado, visto que é de sua atribuição a institucionalização, gestão e

planejamento das RMs. Cada um desses conceitos, detalhados na Revisão

Bibliográfica neste relatório, é compreendido por outros conceitos já

delimitados, mas que compõem o arcabouço conceitual que fundamenta a
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pesquisa. Ou seja, busca-se identificar e caracterizar as capacidades

mobilizadas por arranjos institucionais de governanças metropolitanas e

relacioná-las à perspectiva municipal.

Por fim, o sistema envolvente vem do paradigma conceitual da gestão

de políticas públicas por parte de municípios que ultrapassam os limites

territoriais e esbarram na discussão do federalismo. Os pressupostos

conceituais contidos na busca pelo desenvolvimento de regiões e cidades,

lócus da dinâmica socioeconômica de sua população, são por si complexos e

perpassam inúmeros dilemas para sua efetivação. Assim, é neste contexto que

emerge a importância de contribuir para os debates conceituais aqui

apresentados.

b. Domínio substantivo
O domínio substantivo se refere ao sistema e fenômeno do mundo real

que é o foco da pesquisa. Contém o fenômeno, os processos ou o foco de

interesse no problema. É dividido em três níveis:

i. Elementos: estados e ações de agentes, que podem ser

instituições ou atores. Algumas vezes, se refere a

comportamentos de agentes em um determinado contexto;

ii. Relações: padrões de fenômeno; ou seja, a relação entre dois ou

mais estados ou ações de agentes; o processo de interesse;

iii. Sistema envolvente: sistema substantivo; isto é, unidades sociais

em um nível alto de organização, no qual os elementos e suas

relações são envolvidos; o contexto temporal, territorial e

situacional em torno dos elementos e suas relações.

O domínio substantivo deste projeto de pesquisa trata da discussão de

capacidades estatais que o arranjo institucional de governança da Região

Metropolitana da Baixada Santista mobiliza e de quais dessas capacidades são

mobilizadas pelos municípios, além de analisar como se dá essa relação.

Portanto, os elementos substantivos são identificados como as instituições que

compõem o arranjo institucional de governança da RMBS, a saber: CONDESB,

AGEM e Fundo, bem como os governos municipais e o governo do estado. É

importante observar que, ao mesmo tempo em que as instituições citadas são
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compostas por membros indicados dos governos estadual e municipais, essas

mesmas instituições possuem relativa autonomia em relação a esses mesmos

governos, inclusive para tomada de decisão. Ou seja, as instâncias do arranjo

de governança metropolitana possuem autonomia para tomar decisões sobre

questões específicas - como o uso dos recursos aportados no Fundo -,

enquanto que para as demais questões, há dependência do posicionamento do

Governo do Estado e seus representantes. Nesta pesquisa, será possível

caracterizar essas relações, inclusive como processos de interesses e

necessidades distintos, com relações assimétricas de poder. Por fim, o sistema

envolvente perpassa a discussão sobre o aumento de pessoas vivendo em

cidades, especialmente em regiões metropolitanas, por todo o mundo, e o

movimento de descentralização das políticas públicas no território brasileiro.

Esse fenômeno deve ser compreendido e analisado para possível contribuição

em processos de implementação de arranjos de cooperação e coordenação de

políticas públicas pela perspectiva territorial.

c. Domínio metodológico
O domínio metodológico trata das técnicas por meio das quais as

informações sobre o fenômeno substantivo são reunidas, processadas e

interpretadas (BRINBERG, 1985). Contém métodos, desenhos e estratégias de

pesquisa utilizados para analisar o fenômeno e os conceitos.

i. Elementos: métodos de mensuração, manipulação e controle de

variáveis (propriedades do fenômeno) que permitem ao

pesquisador reunir informações sobre o fenômeno;

ii. Relações: técnicas de comparação; técnicas que permitem ao

pesquisador fazer comparações ou acessar covariações entre

variáveis;

iii. Sistema envolvente: estratégia de pesquisa, na qual os elementos

e relações são envolvidos.

No estudo de caso desta pesquisa, o fenômeno será medido

principalmente por meio de (i) levantamento documental; (ii) pesquisa em

instituições de referência para dados secundários; e (iii) levantamento em

campo. Desta maneira, pretende-se organizar um conjunto de informações
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tanto sobre os conceitos como sobre o objeto de pesquisa (domínio conceitual

e substantivo, respectivamente).

Já as relações do domínio metodológico, isto é, as técnicas utilizadas

para processar e analisar os dados identificados, consistem nas ferramentas

que serão utilizadas. No caso de levantamento documental, as técnicas

previstas serão a avaliação crítica, o relato narrativo, a codificação e

interpretação das informações levantadas. Em pesquisa de dados secundários,

pretende-se utilizar técnicas de codificação e interpretação. Essas mesmas

técnicas deverão ser utilizadas para o levantamento em campo por meio das

entrevistas com pessoas estratégicas determinadas a seguir.

O sistema envolvente é a estratégia de pesquisa, já caracterizada no

item Estratégia de Pesquisa, como pesquisa aplicada de estudo de caso

único para compreender as capacidades estatais mobilizadas pelo arranjo

institucional de governança da Região Metropolitana da Baixada Santista.

3.7A coleta, a análise e o tratamento de dados empíricos

Esta pesquisa utilizou como dados empíricos duas fontes primárias

distintas: a pesquisa documental e de campo. Para ambas as fontes, foi

utilizado o mesmo método de análise de conteúdo. Nos documentos analisados

e nas transcrições das entrevistas foram destacadas as unidades de conteúdo

consideradas relevantes para a interpretação das categorias analíticas

adotadas. Essas unidades de conteúdo foram categorizadas de acordo com os

elementos e dimensões do modelo analítico apresentado na seção 2.5.1. A

seguir, serão apresentadas as informações sobre a coleta e a análise e o

tratamento dos dados empíricos de cada fonte, que subsidiaram esta pesquisa.

3.7.1 Pesquisa documental

No que diz respeito aos documentos utilizados, boa parte deles estava

disponível na página da Agência Metropolitana da Baixada Santista.

Primeiramente, foram analisadas as legislações de institucionalização do
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arranjo, considerando as três instâncias: CONDESB, AGEM e Fundo. A análise

destes documentos serviram ao propósito de compreender o funcionamento do

arranjo metropolitano, bem como de identificar as unidades de conteúdo que

subsidiam o objetivo desta pesquisa.

Tabela 4 – Lista da legislação analisada no âmbito do arranjo institucional de governança

metropolitana da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Legislação

Tipo Número Ano Breve descrição

Lei complementar estadual 760 1994
Estabelece diretrizes para a organização

Regional do Estado de São Paulo

Lei complementar estadual 815 1996

Cria a Região Metropolitana da Baixada Santista

e autoriza o Poder Executivo a instituir o

Conselho de Desenvolvimento da Região

Metropolitana da Baixada Santista, a criar

entidade autárquica a construir o Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano da Baixada

Santista

Lei complementar estadual 853 1998
Dispõe sobre a criação da Agência

Metropolitana da Baixada Santista – AGEM

Decreto estadual 42.833 1998
Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento

Metropolitano da Baixada Santista – FUNDO

Decreto estadual 4.127 1999
Aprova o Regulamento da Agência

Metropolitana da Baixada Santista – AGEM

Lei complementar estadual 956 2004 Altera o órgão no qual está vinculada a AGEM

Decreto estadual 56.635 2011

Dispõe sobre as alterações de denominação e

transferências que especifica; define a

organização básica da Administração Direta e

suas entidades vinculadas; e dá

providências correlatas

Lei federal 13.089 2015 Estatuto da Metrópole

Fonte: Elaboração própria, 2022.

O arranjo disponibiliza outro conjunto de documentos de extrema

importância para a compreensão do objetivo deste trabalho. São os

documentos emitidos pelo próprio arranjo, ou seja: os regimentos internos, que

descrevem as regras de operacionalização de cada instância do arranjo; os
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relatórios de atividades, que disponibilizam todas as informações sobre a

atuação das três instâncias, relativo ao ano; e, por fim, as atas das reuniões da

Câmara Temática de Turismo entre 2017 e 2020.

Tabela 5 – Lista dos documentos emitidos pelo arranjo metropolitano.

Documentos

Tipo Número Ano Breve descrição

Regimento 1999 Regimento interno da AGEM

Regimento 2015 Regimento interno das Câmaras Temáticas

Regimento 2005 Regimento interno do CONDESB

Regimento 1998 Regimento interno do FUNDO

Regulamento 2001

Regulamento de Operações para Investimento de

Recursos não Reembolsáveis do Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano Da Baixada

Santista

Relatório de

atividades
2017

Relatório das atividades do CONDESB, AGEM e

Fundo no ano

Relatório de

atividades
2018

Relatório das atividades do CONDESB, AGEM e

Fundo no ano

Relatório de

atividades
2019

Relatório das atividades do CONDESB, AGEM e

Fundo no ano

Relatório de

atividades
2020

Relatório das atividades do CONDESB, AGEM e

Fundo no ano

Ata 001 07/04/2017 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 002 23/05/2017 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 003 12/07/2017 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 004 02/10/2017 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 001 19/01/2018 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 002 22/11/2018 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 001 15/04/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 002 13/05/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 003 17/06/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 004 15/07/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 005 12/08/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 006 16/09/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 007 14/10/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 008 25/11/2019 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 001 17/02/2020 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 002 15/05/2020 Ata da reunião, com lista dos participantes
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Ata 003 14/07/2020 Ata da reunião, com lista dos participantes

Ata 004 27/08/2020 Ata da reunião, com lista dos participantes

Fonte: Elaboração própria, 2022.

As atas, bem como os demais documentos, foram lidas e unidades de

conteúdo foram destacadas. Estas unidades de conteúdo foram categorizadas

de acordo com as dimensões e os elementos de capacidades estatais

apresentadas no modelo analítico desta pesquisa. Cabe destacar que a análise

das atas serviu não somente para identificar as pessoas entrevistadas, mas

também para observar que as mesmas não trazem tantos elementos

relacionados a capacidades como se previu. Para suprir esta lacuna de

informação, o relatório de atividades foi crucial para identificar, por exemplo, a

destinação ou não de recursos financeiros para projetos do setor de turismo,

bem como para compreender a existência de recursos humanos e de

ferramentas e instrumentos de planejamento e gestão. Percebeu-se que há

uma forte associação entre as capacidades da Câmara Temática e do arranjo,

como será possível observar no capítulo sobre conclusões.

3.7.2 Pesquisa de campo

Além da análise documental, foi realizada pesquisa de campo. Ainda no

primeiro ano da elaboração desta, foram realizadas duas entrevistas

exploratórias e, em seguida, mais 16 entrevistas semiestruturadas com os

atores que estavam envolvidos no arranjo metropolitano da Baixada Santista

no período estudado, incluindo gestores públicos dos governos municipais e

membros da Câmara Temática no período.

A definição das pessoas entrevistadas se deu da seguinte maneira.

Primeiramente, foram definidas seis categorias: (1) Governo do Estado de São

Paulo; (2) Arranjo Metropolitano; (3) Governos Municipais; (4) Câmara

Temática; (5) Organização Social; e (6) Pesquisadora. Para a categoria do

governo do estado, foi definido o representante deste na Câmara Temática.

Para o arranjo metropolitano, foram escolhidos os diretores e assessores que
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acompanhavam a operação do arranjo metropolitano e da CT de Turismo. No

caso dos governos municipais, aqueles que compunham o CONDESB, e,

portanto, estavam à frente das tomadas de decisão do arranjo, no período

entre 2017 e 2020. Esta categoria é composta exclusivamente pelos prefeitos,

para ter base comparativa com os representantes dos governos municipais que

frequentavam a CT de Turismo. A categoria Câmara Temática, portanto, são os

secretários, diretores ou assessores de turismo das cidades. A categoria

organização social é identificada pela pessoa representante de uma

organização que frequentou a CT durante o período analisado. Por fim, há a

categoria pesquisadora por conta de uma entrevista exploratória sobre a

governança da Baixada Santista realizada com uma pesquisadora que

produziu a sua dissertação de mestrado anteriormente.

Para definir a priorização dentre os participantes da CT, foi analisada a

lista de presença que consta nas atas das reuniões do CONDESB para

identificar os principais participantes destas, que acompanharam por mais

tempo e, portanto, teriam uma contribuição sob uma perspectiva mais contínua

da operacionalização da Câmara Temática.

Cabe destacar que, neste processo de análise dos participantes das

reuniões da CT para priorizar as pessoas a serem entrevistadas, para além dos

secretários, diretores ou assessores de turismo das cidades, alguns municípios

contavam com representantes da sociedade civil. Ainda que o objeto seja a

mobilização das capacidades do arranjo como um todo, foi possível observar

que alguns municípios não direcionaram o líder governamental de turismo para

frequentar a câmara temática, fato que será destacado tanto no capítulo de

análise dos dados como na síntese das descobertas.

Os roteiros das entrevistas utilizados na etapa da coleta de dados

primários encontram-se em anexo neste trabalho. As perguntas foram divididas

em três “áreas”: governança metropolitana, a respeito da importância de

arranjos metropolitanos de maneira mais ampla; o arranjo metropolitano da RM

da Baixada Santista, especificamente sobre a operacionalização do arranjo; e,

por fim, Câmara Temática, sobre a história, funcionamento, mobilização de

capacidades e perspectivas da Câmara Temática de Turismo. Importante

destacar que os dados coletados nas entrevistas foram confrontados com

81



outras fontes de dados - como atas e relatórios de atividades -, de maneira a

aumentar a verossimilhança das informações. Esta checagem também foi

possível na comparação das respostas dos entrevistados.

Os entrevistados serão identificados ao longo deste trabalho por

codinomes, de maneira a garantir o anonimato. Conforme apresentado na

Tabela 7, os entrevistados estão caracterizados pela sua função, cargo e

categoria/subcategoria a qual pertencem: Governo do Estado, Governos

Municipais (exclusivamente prefeitos), Arranjo (que inclui principalmente

AGEM), Câmara Temática, Organização Social e Pesquisadora.

Tabela 6 – Lista das pessoas entrevistadas

Identificação

da pessoa

entrevistada

Cargo/ Função
Data da

entrevista
Método Categoria

Entrevistada 1 Guia de Turismo 23/09 13h Semiestruturada virtual

Câmara

Temática

Entrevistada 2 Prefeito 21/09 9h Semiestruturada virtual

Governos

Municipais

Entrevistada 3 Diretor Executivo 30/09 11h Semiestruturada virtual Arranjo

Entrevistada 4 Presidente 21/09 10:30 Semiestruturada virtual

Organização

Social

Entrevistada 5 Prefeito 01/10 15h Semiestruturada virtual

Governos

Municipais

Entrevistada 6 Assessora 26/11/2021 Semiestruturada virtual

Governo do

Estado

Entrevistada 7 Assessora

24/09

whatsapp Semiestruturada virtual

Câmara

Temática

Entrevistada 8 Técnico 17/09 18:30 Semiestruturada virtual Arranjo

Entrevistada 9

Secretária Executiva

CONDESB 23/07 15h Semiestruturada virtual Arranjo

Entrevistada 10

Diretora Adjunto

Técnico 16/07 13h Semiestruturada virtual Arranjo

Entrevistada 11 Prefeito 20/09 16h Semiestruturada virtual

Governos

Municipais

Entrevistada 12

Secretário de

Turismo 12/08 16:30 Semiestruturada virtual

Câmara

Temática

Entrevistada 13

Secretária Adjunta

de Turismo 17/09 15h Semiestruturada virtual

Câmara

Temática
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Entrevistada 14 Prefeito 6/9 11h Semiestruturada virtual

Governos

Municipais

Entrevistada 15 Diretor Executivo 15/09 17:30 Semiestruturada virtual Arranjo

Entrevistada 16

Secretário de

Desenvolvimento

Econômico 20/08 14h Semiestruturada virtual

Câmara

Temática

Entrevistada 17

Diretora Adjunto

Técnico 2019 Exploratória presencial Arranjo

Entrevistada 18 Pesquisadora 2019 Exploratória virtual Pesquisadora

Entrevistada 19 Diretor de Turismo 22/09 11h Semiestruturada virtual

Governos

Municipais

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Por conta principalmente das restrições sanitárias impostas pela

pandemia de Covid-19, todas as entrevistas semiestruturadas foram realizadas

remotamente, via Google Meet, plataforma disponibilizada pela Universidade

de São Paulo. Elas foram gravadas, após o consentimento do entrevistado,

estando em posse da estudante.

3.7.3 Análise e tratamento dos dados

Ao longo da elaboração da pesquisa, o modelo de análise foi alterado a

partir do que foi apresentado à banca de qualificação. O modelo anterior

apresentava outras dimensões analíticas; porém, por sugestão dos

professores, foi reduzido para as três dimensões já citadas: fiscal, de

implementação e política.

As informações coletadas na análise documental e nas entrevistas foram

convertidas em unidades de conteúdo e, em seguida, categorizadas nos

elementos das dimensões analíticas de capacidades estatais, definidos

previamente.

Houve algumas limitações e dificuldades durante a pesquisa. Conforme

dito anteriormente, as atas não foram suficientes para obter informações sobre

as capacidades estatais da Câmara Temática. Portanto, a realização das

entrevistas foi imprescindível para compreender a mobilização das
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capacidades estatais. Ainda que o período definido para o objeto seja

relativamente recente, houve dificuldade na interlocução para agendar reunião

com os governos municipais e estadual. A proximidade profissional da

estudante com um dos ex-prefeitos da região, e o fato de boa parte dos outros

ex-prefeitos serem do mesmo partido político, viabilizou os contatos e facilitou a

realização das entrevistas. Ainda assim, alguns atores não retornaram os

contatos, mesmo que tenham confirmado o recebimento. Isso foi superado pelo

esforço em realizar entrevistas com a maior parte dos municípios, portanto, a

análise não foi prejudicada.

Por fim, por conta da pandemia causada pelo Covid-19, o ano de 2020

impôs dificuldade para realizar contatos e agendar entrevistas, uma vez que os

municípios estavam priorizando atividades relacionadas ao tema. Com isto, as

entrevistas só foram possíveis no início do segundo semestre de 2021, quando

a pandemia estava mais estabilizada e os governantes mais preparados para

avançar em outras pautas menos urgentes.
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4 O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA

A Região Metropolitana da Baixada Santista é um caso bastante

estudado no que tange à construção identitária regional e ao arranjo

institucional de governança. Se trata de um arranjo que foi constituído após um

longo processo de articulação e pressão dos próprios municípios, enquanto

outras regiões são apáticas em relação a este movimento, o que traz luz à

especificidade deste território e desta construção. Como afirma Rocha e Faria

(2004)
A homogeneidade das culturas política e administrativa também parece

incidir sobre a capacidade de sucesso das iniciativas de cooperação.

Por exemplo, quando há convergência na percepção das causas, dos

impactos e das melhores formas de enfrentamento dos problemas

comuns, torna-se muito maior a possibilidade de atuação conjunta.

(ROCHA; FARIA, 2004)

O objetivo desta seção é apresentar um panorama do perfil

socioeconômico da Região Metropolitana da Baixada Santista e de seus

municípios, e o histórico da constituição do arranjo institucional de governança

metropolitana. Serão apresentados dados para caracterizar a região como um

território de dinâmica particular, com destaque para os setores e temáticas

consideradas funções públicas de interesse comum (FPICs), como

saneamento, mobilidade, segurança, saúde e planejamento urbano. Assim,

será possível também relacionar a região com o Estado de São Paulo (ESP) e,

em determinados aspectos, analisar diferenças entre os municípios que

compõem a RMBS.

4.1A Região Metropolitana da Baixada Santista como território

A Região Metropolitana da Baixada Santista é composta por nove

municípios, sendo eles Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá,
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Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. Concentra uma população

estimada de 1,8 milhão de habitantes9, que pode triplicar durante os períodos

de pico turístico, e está localizada no litoral sudoeste do Estado de São Paulo

(ESP), a cerca de 70km da capital. Tendo a cidade de Santos como

cidade-sede, abrange uma área territorial, confinada entre o litoral e o maciço

da Serra do Mar, de aproximadamente 2.370 Km², o que representa cerca de

1% do território do ESP, sendo 55% desta área de proteção ambiental. Ou seja,

é uma área relativamente pequena e que possui características geoambientais

que influenciam de sobremaneira o desenvolvimento da região.

Tabela 7 – População estimada por município e total da Região Metropolitana da Baixada

Santista.

Município População Proporção em relação à RMBS

Bertioga 63.249 3%

Cubatão 130.705 7%

Guarujá 320.459 17%

Itanhaém 101.816 5%

Mongaguá 56.702 3%

Peruíbe 68.384 4%

Praia Grande 325.073 17%

Santos 433.311 23%

São Vicente 365.798 20%

RMBS 1.865.497 100%

ESP 45.919.049 4%*

* Proporção da população da RMBS em relação ao Estado de São Paulo.
Fonte: Elaboração própria baseado em IBGE/2019.

A região começou a ser povoada logo após a chegada europeia e o

início da ocupação do Brasil por Portugal. A Vila de São Vicente, atual

município de São Vicente, é a mais antiga urbanização do país. Pode-se dizer

que a constituição dos municípios que atualmente existem e compõem a RMBS

ocorreu em duas ondas, conforme figura a seguir. A primeira, no século XVI,

com a criação das cidades de Santos (1545) e Itanhaém (1561). A segunda, no

século XX, com a inauguração dos municípios de Guarujá (1934) e, em

9 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019).
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seguida, Cubatão (1948), ambos provenientes de Santos. Em 1959, Itanhaém

perde território para Mongaguá e Peruíbe e, cinco anos depois, é a cidade de

Praia Grande que se torna independente de São Vicente.

Por último, o município mais novo da RMBS é Bertioga, que conquistou

sua independência de Santos em 1991, cinco anos antes da institucionalização

da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Figura 1 – A constituição dos nove municípios que compõem a Região Metropolitana da

Baixada Santista, que se deu, notadamente, em duas ondas temporais distintas

Fonte: Elaboração própria, 2020.

A RMBS conta com duas grandes infraestruturas econômicas, que

configuram vetores importantes para o histórico crescimento populacional e o

desenvolvimento da região: o Complexo Portuário de Santos e o Polo Industrial

de Cubatão, ambos de relevância nacional e internacional no contexto do

desenvolvimento econômico. O Porto de Santos iniciou suas atividades ainda

durante a chegada dos colonizadores no início do século XVI, pela existência

de condições favoráveis ao atracamento das embarcações. Ao longo do tempo,

o porto foi expandindo, para atender às demandas dos processos de

urbanização e desenvolvimento do país, que trouxeram mudanças como
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inaugurações de estradas, instalações industriais e demais infraestruturas, o

que acelerou a metropolização da região. A despeito da importância

econômica, esse crescimento provocou uma série de impactos socioambientais

que até hoje demandam tratamento e resoluções.

O Gráfico 2 resume alguns dados secundários atuais dos municípios da

RMBS que ilustram o perfil socioeconômico de maneira superficial, mas já

servem de indicativo para alguns insights.

O município de Itanhaém configura como maior área territorial, ao

mesmo tempo que apresenta, no período entre 2010 e 2020, uma taxa de

crescimento maior que a média da RMBS – 1,29%, comparado a 0,98% de

toda a região. Curiosamente, possui o segundo maior Índice Paulista de

Responsabilidade Social (IPRS) no âmbito da Escolaridade.

Já Santos, cidade-sede, apresenta dados que representam maior grau

de desenvolvimento frente aos demais. O município possui o melhor Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), maior IPRS – Longevidade, e

quase sua totalidade é coberta pelo serviço de coleta de esgotamento sanitário.

Ainda, possui um dos maiores IPRS Escolaridade - junto a Itanhaém e Praia

Grande – e a maior renda per capita.

Dando continuidade à análise sob a perspectiva da geração de renda,

junto a Santos, Bertioga e Cubatão são os municípios que possuem as maiores

médias de rendimento dos empregos formais, sendo Bertioga o detentor do

melhor IPRS Riqueza. Um ponto de atenção é Cubatão: apesar de se destacar

nesse indicador, possui, ao mesmo tempo, uma das piores rendas per capita

dentre os municípios. Além disso, mesmo contando com a menor área, é a que

tem a cobertura mais baixa de abastecimento de água.

Mongaguá e Peruíbe são cidades que apresentam um quadro crítico:

Mongaguá conta com os números mais baixos em renda per capita e IPRS

Riqueza; e Peruíbe, com a maior densidade demográfica e o pior IPRS

Riqueza, empatado com Mongaguá. No âmbito da cobertura da rede de coleta

de esgoto sanitário, Santos apresenta a maior cobertura, seguido por São

Vicente, Guarujá e Praia Grande.
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Gráfico 1 – PIB por município da RMBS em mil reais (2010-2017)

Fonte: SEADE, 2020

Gráfico 2 – Participação da RMBS no PIB do estado de São Paulo entre 2010 e 2016

Fonte: SEADE, 2020

89



Por fim, do ponto de vista urbano, a RMBS é intensamente conurbada,

com Grau de Urbanização em 99,83%10, tendo os municípios de Cubatão e

Praia Grande com 100% de urbanização. Como afirma Carlos Zündt (2006),

“os problemas comuns a todos os municípios, ao Estado e à União não podem

ser resolvidos do ponto de vista local, por meio de projetos, obras e serviços

dos municípios de forma isolada, pois demandam soluções cuja complexidade

extrapola e desconhece os limites físicos de cada município, isoladamente”.

10 Fonte: SEADE, 2020.
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Tabela 8 – Dados socioeconômicos e urbanísticos apresentados por município e panorama da RMBS

Bertioga Cubatão Guarujá Itanhaém Mongaguá Peruíbe Praia Grande Santos São Vicente RMBS

Área (Km2) 491,55 142,88 144,79 601,71 143,21 326,22 149,25 281,03 148,1 2428,74

Densidade demográfica

(Habitantes/Km2, 2020) 128,76 903,87 2185,27 164,13 381,33 202,93 2122,91 1525,47 2416,81 754,25

Taxa Geométrica de

Crescimento (Em %, 2010 -

2020) 2,92 0,95 0,86 1,29 1,69 1,04 1,94 0,22 0,75 0,98

Grau de Urbanização (Em %,

2020) 99,06 100 99,98 99,25 99,56 99,39 100 99,93 99,81 99,83

IPRS Riqueza (2018) 56 51 44 39 37 37 41 51 36 46

IPRS Longevidade (2018) 62 67 63 66 61 66 66 72 65 67

IPRS Escolaridade (2018) 48 50 47 57 49 46 60 56 46 50

IDHM (2010) 0,73 0,737 0,751 0,745 0,754 0,749 0,754 0,84 0,768 0,759

Renda Per Capita (Em Reais,

2010) 617,07 569,82 602,13 557,63 542,11 589,26 663,09 1364,92 661,48 809,49

Coleta de lixo (Em %, 2010) 99,68 99,05 99,17 97,28 99,2 98,85 99,69 99,8 99,71 99,42

Abastecimento de Água (Em

%, 2010) 90,2 87,76 93,17 92,59 97,48 91,85 98,81 99,56 99,36 96,59

Esgoto sanitário (Em %, 2010) 30,81 54,09 77,97 24,4 32,66 38 72,53 95,29 87,08 75,14

Rendimento médio do total

de empregos formais (2017) 3026,9 4666,15 2879,14 2272,03 2542,34 2098,69 2444,76 3310,89 2490,07 3081,44

Fonte: Elaboração própria, baseado em SEADE (2020).
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No âmbito do turismo da Baixada Santista, segundo o mapa a seguir

que traz a concentração de trabalhadores formais do turismo entre os

municípios, observa-se a concentração principalmente nos municípios de

Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande. O setor de turismo possui

dinâmica desigual entre os municípios que compõem a região, ainda que as

demandas por estruturas e infraestruturas de turismo necessitem ser regionais,

como transporte e logística.

Figura 2 – Atividades características do Turismo (empregos formais) da RMBS

Fonte: IBGE, 2010; RAIS, 2019*. Elaborado por Daniel José de Andrade.11

Diante disto, percebe-se a urgência da busca por soluções conjuntas,

pois as questões metropolitanas extrapolam os limites de cada município.

Como afirma Carlos Zündt (2006), “trata-se de uma região com uma complexa

11 * Seleção de dados do perfil do empregado formal do turismo no Brasil, segundo observado por
Coelho e Sakowski (2014) Incluem subclasses do emprego em: alojamento, alimentação, transporte
terrestre, transporte aquaviário, transporte aéreo, agências de viagem, cultura e lazer.
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relação ambiental, populacional e de atividades econômicas, que reúne

vocações aparentemente díspares, como os complexos portuário e industrial

de grande porte e vocação turística, que se mesclam a reservas ambientais e

áreas de proteção legal”.

4.2A governança metropolitana

O processo que antecede a criação da Região Metropolitana da Baixada

Santista apresenta elementos de desenvolvimento bottom-up, ou seja, de

articulação entre diversos atores, mas, principalmente, os líderes executivos

locais. Desde a década de 1950, em uma movimentação liderada pelo então

prefeito de Santos, vinha se discutindo a atuação conjunta dos municípios junto

à esfera federal, na intenção de estabelecer um plano metropolitano (DIBA,

2004). Esse movimento tem relação direta com o processo de metropolização

da região, principalmente por conta do desenvolvimento do complexo portuário

de Santos, desde a fundação da cidade de São Vicente, e do Parque Industrial

de Cubatão, iniciado com a instalação da Refinaria Presidente Bernardes na

década de 1940.

Discussões em torno de problemas comuns ao municípios, consultas

populares e a obtenção de recursos dos governos federais e estaduais ao final

da década de 1970 reforçaram a intenção da criação de uma instância regional.

Com o advento da redemocratização do país na década de 1980, diversos

atores foram envolvidos para a constituição desta instância, que foi

implementada pelo então governador Mário Covas.

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) foi criada em 1996,

por meio da Lei Complementar nº. 815, de 30 de julho de 1996, e integra nove

municípios do litoral paulista: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém,

Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, Santos e São Vicente.
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4.2.1 Arranjo institucional de governança da RMBS

Com a criação da Região Metropolitana da Baixada Santista, também foi

institucionalizado um arranjo que desse conta da gestão dessa região no

âmbito da gestão de políticas públicas comuns aos municípios integrantes. A

modelagem de gestão da Região Metropolitana da Baixada Santista obedece a

parâmetros legais rígidos impostos pela Lei Complementar 760 de 1 de agosto

de 1994, que estabelece diretrizes para a organização regional no Estado de

São Paulo (NEGREIROS, 2006).

A escolha do modelo de gestão já se encontrava definida, deixando a

articulação política dos municípios sem margem de negociação para a adoção

de um modelo de gestão próprio, que se adequasse aos embates políticos e

financeiros particulares da região da Baixada Santista (NEGREIROS, 2006).

Neste sentido, foram regulamentados o Conselho de Desenvolvimento da

Baixada Santista, a Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) e o

Fundo de Desenvolvimento da Baixada Santista. A seguir, é apresentado mais

detalhes sobre cada uma destas instâncias.

Figura 3 – Organograma do Sistema de Planejamento Metropolitano da Baixada Santista.

Fonte: www.agem.sp.gov.br. Acesso em 01/2022.
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a. Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da

Baixada Santista

Instituído a partir do Decreto nº 41.361, de 27 de novembro de 1996,

tem como papel principal para a governança metropolitana ser o órgão de

função normativa e deliberativa nas questões de interesse metropolitano. É

composto pelos nove prefeitos dos municípios e nove representantes do

governo do estado, por meio das secretarias que atuam no campo das funções

públicas de interesse comum. É responsável por decidir sobre os projetos

apresentados ao Fundo de Desenvolvimento e as propostas provenientes das

Câmaras Temáticas.

As Câmaras Temáticas possuem caráter consultivo e são criadas por

deliberação do CONDESB, momento no qual são apontadas suas atribuições.

A coordenação é exercida por um de seus membros, titular ou suplente. Esta

deliberação depende da aprovação por maioria simples do Conselho e, uma

vez aprovada, o suporte administrativo necessário ao desenvolvimento dos

trabalhos será provido pela AGEM, na condição de Secretaria Executiva do

Conselho.

O Conselho possui atualmente 16 Câmaras Temáticas, que são

agrupadas em quatro grupos técnicos (GT): Mobilidade, Meio Ambiente,

Políticas Sociais e Desenvolvimento Econômico. As CT são compostas por

titulares e suplentes representantes de cada município e do campo técnico

específico àquela Câmara. Por isso, a quantidade de membros muda de

acordo com a CT.

b. Agência Metropolitana da Baixada Santista

Criada pela Lei Complementar n° 853 de 23 de dezembro de 1998, e

regulamentada pelo Decreto Estadual n° 44.127, de 21 de julho de 1999, é uma

autarquia mista, vinculada atualmente à Secretaria de Desenvolvimento

Regional do Estado de São Paulo. Tem como objetivo “integrar a organização,

o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum” (Art.

3° Decreto n° 44.127, 21/7/99).
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Uma das funções da AGEM é atuar como secretaria executiva do

CONDESB e de suas CTs. Os diretores e técnicos da Agência participam dos

debates de temas regionais que pautam as reuniões das Câmaras Temáticas

do CONDESB e do próprio Conselho. A AGEM também é um agente técnico

do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, para quem realiza análises dos

projetos apresentados pelas prefeituras, mediações e vistorias das obras.

A AGEM publica anualmente um relatório de atividades, que consolida

as ações do período realizadas tanto pela própria agência, como pelo

CONDESB e pelo Fundo.

Figura 4 – Organograma Agência Metropolitana da Baixada Santista. Fonte: www.agem.sp.gov.br. Acesso em

01/2022.

c. Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista

Criado pela Lei Complementar n° 815 de 30 de julho de 1996, e

regulamentado pelo Decreto Estadual n° 42.833, de 28 de janeiro de 1998, tem

como principal objetivo gerenciar os recursos financeiros oriundos dos

repasses de entes que compõem o Conselho, entre outras fontes. Estes

recursos devem necessariamente dar suporte financeiro a projetos e ações

voltadas ao planejamento integrado e à sua implementação, vinculada às

FPICs.
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Figura 5 – Organograma Agência Metropolitana da Baixada Santista. Fonte: www.agem.sp.gov.br. Acesso em

01/2022.

O Fundo tem um Conselho de Orientação composto por seis membros,

sendo quatro do CONDESB e dois da AGEM. A instituição financeira que atua

como agente financeiro é o Banco do Brasil. Os recursos financeiros são

constituídos por recursos provenientes do Governo do Estado e dos nove

municípios que compõem a RM. O Fundo também é passível de receber

recursos da União, empréstimos nacionais e internacionais, entre outros.

A AGEM, como agente técnico, analisa os pedidos e prepara as

propostas de aplicação dos recursos, além de acompanhar e fiscalizar os

respectivos contratos e projetos.

4.2.2 Atuação do CONDESB e do Fundo de Desenvolvimento no período
entre 2017 e 2020

O objetivo desta seção é compreender como foi a atuação do arranjo,

em especial do CONDESB e do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,

durante o período delimitado neste trabalho.

Entre 2017 e 2020, houve 40 reuniões do CONDESB, sendo 12 em

2017; oito em 2018, oito em 2019; e 12 em 2020. A demanda da Câmara

Temática de Turismo entrou na pauta de reunião do CONDESB apenas uma
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vez, em 19 de dezembro de 2019, por conta do debate do Selo Metropolitano.

Nesta ocasião, a coordenadora da CT apresentou os objetivos, o que tinha sido

feito até então e os próximos passos previstos para implantação e

implementação do Selo.

O fundo apoiou 35 novos projetos no período, sendo 14 em 2017, sete

em 2018, 11 em 2019 e cinco em 2020, totalizando R$ 47.415.460,09 em

investimento, de acordo com a tabela a seguir:

Tabela 9 – Investimento do Fundo entre 2017 e 2020

Ano Proponentes Projetos Valor total

2017 7 14 R$12.730.008, 25

2018 6 7 R$ 9.941.660,35

2019 7 11 R$ 19.695.079,42

2020 4 5 R$ 5.048.712,07

Na coluna Proponentes, cabe destacar que, além das prefeituras, outros

órgãos captaram recursos através do Fundo. Em 2019, a Diretoria Regional de

Saúde e, em 2020, a Fundação Parque Tecnológico de Santos (FPTS)

obtiveram recursos para projetos.

4.3A Câmara Temática de Turismo

Após a caracterização da Região Metropolitana da Baixada Santista e

do histórico do arranjo metropolitano, que engloba Conselho de

Desenvolvimento da Baixada Santista (CONDESB), Agência Metropolitana da

Baixada Santista (AGEM) e Fundo, passa-se a caracterizar a Câmara Temática

de Turismo. A CT será o objeto de estudo que ajudará a compreender quais

são e como são mobilizadas, pelos municípios, de forma individual ou coletiva,

as capacidades estatais na operacionalização do arranjo metropolitano de

governança da Região Metropolitana da Baixada Santista.
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A Câmara Temática de Turismo foi instalada em 15 de julho de 1998, por

meio da Deliberação CONDESB nº 013/1997. Foi uma das primeiras CT

instaladas no primeiro ano de implementação do arranjo metropolitano, ainda

que, inicialmente, fosse parte integrante da Câmara Temática de Planejamento,

Turismo e Desenvolvimento Econômico. A criação da CT de Turismo foi

motivada pelo entendimento de que o setor é um vetor de desenvolvimento

econômico e um instrumento de entendimento entre os povos. Possui como

objetivo planejar, organizar e difundir os produtos turísticos, criando, assim,

harmonia entre a oferta e o tipo de demanda12. Ela é composta por um

representante e suplente de cada prefeitura e das Secretarias Estaduais de

Turismo e Viagens, Cultura e Economia Criativa; Educação; Esportes;

Transportes Metropolitanos; Infraestrutura e Meio Ambiente; Logística e

Transporte; Desenvolvimento Econômico; e Empresa Metropolitana de

Transportes Urbanos. Os municípios, em sua maioria, indicam os

representantes da respectiva pasta para representá-los, ou seja, secretários ou

diretores de turismo. Contudo, por vezes algum município indica um assessor

técnico como suplente, e quem acaba frequentando. No que tange os

representantes das secretarias estaduais, são indicados coordenadores e

assessores técnicos para representá-las.

Importante destacar que, em 2017, houve a reformulação dos Grupos

Técnicos (GTs), ou Eixos Temáticos, e suas respectivas Câmaras Temáticas,

mas a Câmara Temática de Turismo permaneceu no eixo de Desenvolvimento

Econômico. Cabe também realçar que a justificativa dada pelos entrevistados

para o fato foi o esvaziamento das reuniões das CT. Como havia um número

significativo de Câmaras em uma região onde as prefeituras não possuem

corpo técnico em quantidade, os municípios optavam pela CT da qual de fato

queriam participar, priorizando algumas em detrimento das demais.

Para este estudo, delimitou-se a temporalidade de atuação da CT a ser

pesquisada entre 2017 e 2020. Desta maneira, foi feita uma análise da atuação

da Câmara neste período, descrita a seguir.

12 Fonte: Deliberação CONDESB nº 013/1997.

99



4.3.1 Atuação da Câmara Temática de Turismo entre 2017 e 2020

No período que compreende de 2017 a 2020, a CT de Turismo se reuniu

18 vezes, sendo quatro no ano de 2017; duas em 2018; oito em 2019; e quatro

em 2020. Das quatro reuniões do ano de 2020, três foram em formato remoto,

por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A seguir, estão

listadas as pautas das reuniões:

Tabela 10 – Pautas das reuniões da Câmara Temática de Turismo do CONDESB entre 2017 e

2020.

Id Data Local Pauta

1 07/04/2017 AGEM

Item I – Fórum Náutico - apresentação do Plano de Trabalho

das Ações de

Desenvolvimento: Indicadores Socioeconômicos da Cadeia

Náutica de Lazer no

Estado de São Paulo, pela Sra. Juliana Arnaut, da Secretaria

de Estado de

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

Inovação;

Item II – Selo Metropolitano;

Item III – Outros assuntos de interesse regional.

2 23/05/2017 AGEM

Item I - Informações sobre andamento do Selo

Metropolitano;

Item II - Informações sobre andamento do assunto Fórum

Turismo Náutico

Paulista;

Item III - MAPA TURÍSTICO BRASIL - Regionalização

(participação do Santos e

Região Convention & Visitors Bureau);

Item IV - Assuntos Gerais

3 12/07/2017 AGEM

Item I – Selo Metropolitano;

Item II – Calendário de Eventos;

Item III – Outros Assuntos de Interesse Regional.

4 02/10/2017 AGEM

Item I – Selo Metropolitano;

Item II – Explanação dos trabalhos do Fórum Náutico

Regional/ Roteiro Náutico, pela Sra. Thaís Margarido;

Item III – Outros Assuntos de Interesse Regional.
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5 19/01/2018 AGEM

Item I - Projeto de Mapeamento Sócio Cultural da Baixada

Santista e Vale do Ribeira -Ana Paula do Val/SESC;

Item II - Apresentação da Conclusão do Estudo do Roteiro

Náutico Metropolitano - Thaís Margarido/Secretaria de

Turismo de Guarujá;

Item III - Outros assuntos de interesse regional.

6 22/11/2018 AGEM
Item I – Discussão do Selo Metropolitano;

Item II - Outros assuntos de interesse regional.

7 15/04/2019 AGEM

Item I – Orientações sobre o Programa de Regionalização do

Turismo – Mapa Brasileiro de Turismo 2019;

Item II – Definição do interlocutor regional da RT Costa da

Mata Atlântica;

Item III - Plano Regional de Turismo - que consta como uma

das ações do Plano Metropolitano de Desenvolvimento

Estratégico;

Item IV - Outros Assuntos de Interesse Regional.

8 13/05/2019 AGEM

Item I - Selo Metropolitano da Baixada Santista - últimos

avanços;

Item II - Programa de Regionalização do Turismo - status das

ações realizadas;

Item III - Feiras e Eventos da Setur SP do mês de maio;

Item IV - Desenvolvimento de Material Promocional da

Região Turística;

Item V - Apreciação de Ação de Mobilização do Cadastur/

MTur na região;

Item VI - Outros Assuntos de Interesse Regional.

9 17/06/2019 AGEM

Item I - Selo Metropolitano;

Item II - Dúvidas sobre o Mapa do Turismo Brasileiro;

Item III – Impressão de Folheto Costa da Mata Atlântica;

Item IV – Viabilidade de estande promocional da região com

recursos do Condesb;

Item V - Outros Assuntos de Interesse Regional.

10 15/07/2019 AGEM

Item I - Alinhamentos do Selo Metropolitano de Turismo;

Item II - Cartão turístico para ônibus;

Item III - Feira AVIRRP 2019;

Item IV - Painel de Gestão Pública - evento Visite Santos;

Item V - Folheto Institucional Costa da Mata Atlântica;

Item VI - Outros assuntos de interesse regional.

11 12/08/2019 AGEM

Item I – Grupo de Trabalho do Selo Metropolitano;

Item II – Justificativa Técnica do Selo Metropolitano;

Item III – Cartão de Turismo EMTU;

Item IV – Painel de Gestão Pública – Evento Visite Santos;

Item V – ABAV Expo – São Paulo Estado Anfitrião;

Item VI - Lunetas em Pontos Turísticos;
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Item VII - Outros assuntos de interesse regional.

12 16/09/2019 AGEM

Item I –Selo Metropolitano;

Item II – Cartão de Turismo;

Item III – Painel de debates - Evento Visite Santos;

Item IV – Lunetas em Pontos Turísticos;

Item V - Outros assuntos de interesse regional.

13 14/10/2019 AGEM

Item I - Apresentação de Plataforma do Selo Metropolitano;

Item II - Propostas de desenvolvimento do turismo na

Baixada Santista;

Item III - Outros assuntos de interesse regional.

14 25/11/2019 AGEM

Item I - Piloto do Selo Metropolitano - dúvidas e

alinhamentos finais;

Item II - Plataforma Selo Metropolitano (possibilidade

integração com plataformas EMTU, Cadastur, Artesp);

Item III - Projeto Engenho dos Erasmos - Pró Reitoria de

Cultura Extensão USP;

Item IV - Case de sucesso da política de turismo na região -

aceitamos candidatos;

Item V - Outros assuntos de interesse regional.

15 17/02/2020 AGEM

Item I – Andamento das tratativas do Selo Metropolitano;

Item II – Propostas e metas para 2020;

Item III – Outros assuntos de interesse regional.

16 15/05/2020 Online

Item I - Votação do interlocutor regional de turismo da RT

Costa da Mata Atlântica;

Item II - Assuntos gerais.

17 14/07/2020 Online

Item I - Relato de ações de retomada do turismo na Baixada

Santista;

Item II - Selo Metropolitano;

Item III - Outros assuntos de interesse regional

18 27/08/2020 Online

Item I - Avanços do Selo Metropolitano;

Item II - Proposta de Regulamentação do Selo

Metropolitano;

Item III - Projeto Circuito dos Fortes - Almir Marcellino;

Item IV - Ações de retomada do turismo na Baixada Santista;

Item V - Folheto da Costa da Mata Atlântico;

Item VI - Outros assuntos de interesse regional.

Fonte: Relatórios de atividades de 2017, 2018, 2019 e 2020 e atas,  disponíveis em www.agem.sp.gov.br. Acesso em

04/02/2022.

Como é possível observar, houve um aumento na periodicidade dos

encontros em 2019, quando ocorreram oito reuniões em um único ano. Isto foi

citado nas entrevistas realizadas como uma consequência da mudança na
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coordenação da CT: assumiu Ana Cristina Clemente, servidora da Secretaria

Estadual de Turismo, que impôs um ritmo para as reuniões, ainda que

prejudicadas pelas restrições causadas pela pandemia de Covid-19 em 2020.

Também é possível destacar a constante presença do debate em torno do Selo

Metropolitano nas pautas das reuniões. Este tema aparece também nas

entrevistas.
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5 A MOBILIZAÇÃO DE CAPACIDADES DO ARRANJO INSTITUCIONAL DE
GOVERNANÇA METROPOLITANA PELOS MUNICÍPIOS PARA O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TURISMO

Neste capítulo, busca-se apresentar os principais achados da pesquisa,

a partir dos conceitos analíticos abordados nos primeiros capítulos para

modelos analíticos, visando a compreender como os municípios mobilizam ou

não as capacidades estatais do arranjo metropolitano de governança da

Região Metropolitana da Baixada Santista.

Este capítulo foi dividido em 3 seções, cada uma sobre uma dimensão

do modelo analítico - fiscal, implementação e política -, e a análise dos

elementos para cada dimensão, considerando como inspiração as

competências e níveis de recursos de Wu. Para cada elemento, foi encontrado

um conjunto de evidências que estão apresentadas na tabela a seguir. O

objetivo é descrever como o arranjo institucional de governança metropolitana

da Região Metropolitana da Baixada Santista contribui na forma como os

municípios mobilizam capacidades estatais, no âmbito da Câmara Temática de

Turismo. Ao final, serão abordados os efeitos e os resultados da mobilização

destas capacidades sobre os municípios que compõem o arranjo.

Tabela 11 – Dimensões e elementos do modelo analítico, e as evidências encontradas para

cada um.

Dimensão Elementos Evidências encontradas

Fiscal

Fontes de recursos

Diversificação de fontes de recursos

Volume de recurso arrecadado pelo

Fundo do Estado e dos municípios

Mecanismo de acesso aos recursos pelos

municípios

Autonomia sobre o uso dos recursos

Eficiência nos gastos

Proporção de recursos investidos em

planejamento estratégico e projetos

estruturantes
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Implementação

Recursos humanos

Quantidade de pessoas disponíveis no

arranjo metropolitano e CT

Qualificação técnica das pessoas

disponíveis aderentes às necessidades

Instrumentos e ferramentas de

gestão

Existência de plano estratégico

Existência de mecanismos e instrumentos

de gestão e acompanhamento das ações

do plano estratégico e demais ações

Política
Relacionamento entre municípios

Relacionamento interfederativo

Município tem capacidade de negociar

Que instrumentos o município utiliza

para fazer lobby junto ao governo do

estado

Fonte: Elaboração própria (2022).

Para efeitos desta pesquisa, ainda que o ato de compartilhamento de

boas práticas seja um avanço de aspectos técnicos, esta foi considerada no

contexto da capacidade política, seja entre os municípios ou entre os

municípios e o estado. Entende-se que este compartilhamento demanda

competência relacional, portanto no âmbito da competência política.

5.1Dimensão Fiscal

A dimensão fiscal compreende a gestão dos recursos financeiros

arrecadados pelo arranjo metropolitano. Conforme a revisão bibliográfica do

segundo capítulo, é a capacidade de extrair recursos da sociedade para o

financiamento de seus programas e prover bens e serviços públicos (PIRES;

GOMIDE, 2016). Ainda, segundo Dincesso (2011), é a eficiência nos gastos do

governo. Partindo destes dois conceitos, este capítulo abordará dois elementos

analíticos dentro desta dimensão, pela perspectiva do arranjo metropolitano por

meio da Câmara Temática. O primeiro elemento analítico é a fonte de recursos,

que compreende a diversidade de origem dos recursos que o arranjo
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metropolitano mobiliza e, consequentemente, dos municípios que o compõem;

volume de recurso arrecadado pelo Fundo do Estado e dos municípios;

mecanismo de acesso aos recursos pelos municípios; e a autonomia sobre o

uso dos recursos. A efetividade dos gastos é o segundo elemento, e visa

abranger o uso do recurso disponibilizado no arranjo metropolitano por meio da

compreensão da Proporção de recursos investidos em planejamento

estratégico e projetos estruturantes.

Esta capacidade permite que a AGEM administre as funções e

atribuições do arranjo metropolitano, do ponto de vista financeiro e outros mais,

com total transparência e acompanhamento dos órgãos de controle. O Fundo,

órgão vinculado ao arranjo metropolitano, tem como objetivo dar suporte

financeiro ao planejamento integrado e às ações conjuntas dele decorrentes,

no que se refere às funções públicas de interesse comum entre o estado e os

municípios integrantes da Região.

A capacidade fiscal é fortemente demandada pelos municípios.

Observou-se que os governos locais possuem interesse significativo neste

processo, no qual eles depositam sua cota-parte mensalmente e viabilizam os

recursos depositados pelo estado. Isto permite obter recursos para os projetos

que apresentam ao fundo. Especificamente sobre a Câmara Temática de

Turismo, não há recurso fixo ou destinado exclusivamente para ela e/ou suas

ações e projetos.

5.1.1 Fonte de recursos

Ao se analisar os recursos aportados no fundo durante o período entre

2017 e 2020, observa-se que o arranjo se posiciona tanto como agente técnico

como agente tomador de recursos. Isto significa que o arranjo mobiliza

recursos por meio do estado e dos municípios, que fazem depósitos anuais ou

mensais, e nesta situação o arranjo se torna fonte de recurso para os

municípios, que devem apresentar projetos de caráter metropolitano, os quais,
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após passar pela análise técnica dos profissionais da AGEM e do Fundo,

seguem para a aprovação do CONDESB, conforme descrito pela pessoa

entrevistada 17:
“(...) o fundo é um outro colegiado, mas tem presidente e esse

presidente toda reunião do conselho (CONDESB) ele leva tudo o que

ocorreu, faz a prestação de contas, fala dos processo de medição e

também os novos projetos - mesmo a AGEM emitindo a certidão de

adequação. (...) O fundo leva para o CONDESB e o CONDESB aprova

ou não se o projeto é de interesse metropolitano, mas é muito raro de

rachar. Já aconteceram algumas vezes, mas foi muito raro e quando

tem algum questionamento do projeto, entra em votação.

(ENTREVISTADA 17)

A segunda situação é quando o arranjo busca recursos externos, como

os de bancos de desenvolvimento e órgãos multilaterais. Os técnicos da AGEM

elaboram propostas, em geral para construção de planos e estudos técnicos, e

buscam financiamento para tal.

No âmbito dos valores dos recursos aportados no período entre 2017 e

2020, a situação é descrita a seguir. O arranjo metropolitano considera as

particularidades de cada município em sua capacidade fiscal. A cota-parte que

cada município deposita é prevista no Artigo 4 da Lei Complementar 853

(23/12/1998), que diz: “O conjunto dos Municípios carreará para a AGEM (...)

recursos equivalentes aqueles que forem carreados pelo Estado; esses

recursos serão proporcionais, no tocante a cada Município, à respectiva

participação na arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.” O cálculo do Índice

de Participação dos Municípios - atualizado a cada ano -, leva em consideração

valor adicionado, população, receita tributária, área cultivada, área inundada e

índice de área protegida.

No exercício de 2017, o valor previsto era de R$ 1.000.000,00, mas o

governo contingenciou R$ 350.000,00. No exercício de 2018, o valor previsto

era de R$ 1.000.000,00, mas o governo contingenciou R$ 350.000,00. Em
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2019, o valor era de R$ 1.000.000,00, o governo contingenciou R$350.000,00,

mas não foi feito nenhum aporte. No exercício de 2020, não foram deliberados

os valores de depósitos dos municípios para o Fundo, pois o valor previsto no

orçamento do Estado era de R$ 31,00 para a Região Metropolitana da Baixada

Santista, composta por nove municípios.

Esta dinâmica na fonte de recursos trouxe reclamações e apontamentos

significativos junto a algumas pessoas entrevistadas, conforme depoimento a

seguir:

"Com esse retrocesso, que a gente teve agora, nesse período

de investimento nas agências e nos arranjos regionais, todos os

municípios sofreram muito. Eles reclamaram da falta dessa articulação

porque faz falta.” ENTREVISTADA 10

“A gente tá tudo sem dinheiro, não tem dinheiro, e o pouco que

tinha de dinheiro ficou tudo para a Covid.” ENTREVISTADA 9

“Os municípios têm um recurso do fundo que acaba sendo

disponibilizado, mas é um recurso que na verdade é pra algum tipo de

investimento e tal, mas não é nada de forma substancial.”

ENTREVISTADA 11

Ainda assim, a mobilização de recursos financeiros por meio da fonte do

governo do estado aporta segurança financeira aos municípios. E sendo uma

das capacidades mobilizadas mais valorizadas pelos gestores locais, o

orçamento não significativo prejudica a elaboração e desenvolvimento de

projetos metropolitanos demandados por eles, trazendo impacto na capacidade

de implementação do arranjo metropolitano.

“[a contribuição do arranjo para os municípios da baixada são] a

troca de experiência e a equalização de recurso, porque quando o

recurso sai do fundo, ele sai equalizado. [Por exemplo, se é algo ligado
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à infraestrutura], você vai levar muito mais obra para Bertioga do que

para Santos. Então, seria bom os municípios se enxergarem. Quando

você tem menos potencial de arrecadação, e de obras de infraestrutura,

é melhor para ele tá no regional, porque ele vai acabar pegando mais

recurso para equalizar.” ENTREVISTADA 17

Também há a questão da relação direta entre municípios e o Governo do

Estado, especialmente para buscar recursos, o que se percebe como uma

competição por recursos na região. Outro ponto de destaque é a autonomia na

utilização do recurso. Percebe-se que o arranjo metropolitano possui certa

autonomia neste quesito.

“Assim, a contrapartida financeira do estado, ela dá uma

discricionariedade para cada prefeito, atendendo às suas

peculiaridades metropolitanas. Então, não há uma interferência, uma

intervenção do estado e diz que “eu aporto recursos e vocês tem que

fazer algo, vai, programado”, então o conselho, o CONDESB, conselho

que discute esses temas, quando tem uma ação, uma obra, nós

levamos para o conselho, o conselho normalmente acata as indicações

dos prefeitos. Claro, levando em consideração o seu regimento interno,

não adianta você pegar recurso da agência, como você disse, o arranjo,

isso foi novo pra mim, pegar recurso da agência e querer investir em

obras que não tenham o contexto metropolitano. Aí obviamente a

agência vai brecar. A agência tem uma boa interlocução com os

prefeitos, isso eu não posso reclamar, normalmente o diretor do

executivo tem uma boa relação, procura dar o máximo de si. Então, a

relação com as peculiaridades não é difícil, porque nós temos

autonomia para investir o dinheiro metropolitano atendendo às nossas

peculiaridades.” ENTREVISTADA 2
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Contudo, houve um momento no período estudado que ocorreu

interferência na gestão financeira do Fundo, em que o Governo do Estado

contingenciou o orçamento, independentemente da origem daquele recurso.

“Mas se eu quero fazer um estudo sobre a nossa situação de

saúde na região, e eu vou te falar isso porque aconteceu um pouco

antes da pandemia, foi lá em 2018, final de 17, que houve uma

necessidade desse levantamento. Bem, eu não tinha como usar os

recursos, estava proibido de usar, tinha contingenciamento de

orçamento. Ora, se o meu orçamento não é só do estado, é do estado e

dos municípios que ali aportam recursos, como é que uma decisão do

CONDESB é barrada só pelo estado? Você entender? Eu não sei se

isso avançou hoje, na minha conta, no meu acompanhamento não

mudou nada, ao contrário, parece que houve aí um resgate desses

recursos, na época de pandemia limpou aí o orçamento, o que eu acho

que é totalmente regular, mas tudo bem, quem sou eu? Que não é

dinheiro só do estado, repito, é dinheiro do estado e dos municípios

para fins de ação metropolitana.” ENTREVISTADA 15

Percebe-se, portanto, uma incerteza recente quanto à vinda dos

recursos, e que, com a redução do corpo técnico, reduz a capacidade de

planejamento e de elaboração de projetos para captação de recursos.
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5.1.2 Efetividade dos gastos

Mobilizar a capacidade de efetividade dos gastos permite investimentos

em projetos e programas e a operacionalização administrativa interna da

AGEM, CONDESB e do próprio Fundo. A utilização dos recursos,

especialmente os da fonte principal - GESP e municípios -, deve considerar a

qualidade e a eficiência na sua utilização.

A tomada de decisão sobre onde utilizar os recursos fica a cargo da

aprovação do CONDESB, bem como os meios para aferir sua aplicabilidade e

a avaliação de desempenho.

Sobre a autonomia do arranjo metropolitano frente, em especial, ao

GESP, nota-se uma autonomia na aplicação dos recursos. Ainda que tenha

recursos do estado, o governo estadual não interfere nas decisões dos

prefeitos, por meio do CONDESB e com apoio técnico da AGEM, sobre onde

realizar o investimento.

Há clareza dos critérios de utilização deste recursos; o projeto proposto

deve ser de caráter metropolitano. Contudo, pela perspectiva das pessoas

entrevistadas que atuam como servidores do arranjo metropolitano,

especificamente da AGEM, a capacidade de investir em projetos de fato

estruturantes é baixa. Os prefeitos se articulam entre si antes da aprovação do

projeto entrar na pauta da reunião do CONDESB para aprovação. Portanto -

apontam as pessoas entrevistadas-, a decisão de aplicação do recurso não

possui um olhar fiscalizador, como possui um Parlamento ou uma Casa

Legislativa. Conclui-se que o recurso é aplicado em projetos considerados de

baixa complexidade, como o recapeamento de vias e a instalação de vídeo

câmeras.

“a nossa visão [da AGEM] sempre vai ser muito mais poli, acima

da ação e muitas vezes a prefeitura indo pedir o recurso [junto ao

Estado] sem ação regional, ele tá preocupado ali, ele quer cortar fita do

“olha coloquei aqui uma estação de tratamento de esgoto” e ponto, é só
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o pontual do projeto. [Com a criação do órgão de assuntos

metropolitanos no GESP], o que acaba acontecendo, é que geralmente

o Prefeito vai pedir o recurso individual.” ENTREVISTADA 17.

Os municípios acabam preferindo investir o dinheiro em seus próprios

projetos do que realizar planejamentos regionais. Então, a AGEM acaba sendo

tomadora de financiamento em vez de ser o agente técnico, pois o recurso não

é destinado para esse planejamento.

“O prefeito, muitas vezes, fala assim “ah, eu vou lá para buscar

o dinheiro do fundo”, e aquilo que o fundo deveria financiar, projetos

metropolitanos, planos metropolitanos, às vezes, não consegue.

Exemplo, o próprio Plano de Gestão Integrada De Resíduos Sólidos, a

AGEM foi tomadora de recurso em outra esfera de financiamento, que

foi o Comitê De Bacia Hidrográfico, o CBH, a gente poderia tomar no

próprio fundo metropolitano, mas foi tomar no CBH, que é um outro

órgão, que é um outro recurso, porque a gente não consegue fazer o

uso do recurso aqui dentro do próprio arranjo metropolitano. Assim, é

uma dificuldade, porque, historicamente, o município acaba usando o

recurso.” ENTREVISTADA 3

No âmbito da Câmara Temática de Turismo, quando analisadas as

informações, documentos e entrevistas, não há destaque para investimentos

financeiros neste setor. Pode-se afirmar que a melhoria de vias e rodovias, por

meio do recapeamento ou da instalação de vídeo câmeras, são maneiras

indiretas de melhorar a infraestrutura turística ou a segurança, permitindo um

ambiente seguro para o turismo. Contudo, não há mobilização de recursos

financeiros para planos, programas e ações que alavanquem as políticas

públicas de turismo metropolitano de maneira estratégica e estruturante.
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5.2Dimensão de Implementação

A mobilização de capacidade de implementação (CINGOLANI, 2013)

aborda o potencial de implementar as políticas públicas. Este potencial se dá

por meio de equipe técnica e administrativa, que se utilizam de recursos e

instrumentos necessários para a implementação.

Neste sentido, a operacionalização da capacidade de implementação no

arranjo institucional de governança da RMBS se dá principalmente pela AGEM.

A agência é composta por servidores do estado, que tem como atribuição

integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de

interesse comum. No âmbito da CT de Turismo, a própria criação e

manutenção da câmara, composta por representantes dos municípios, é uma

evidência de que o arranjo mobiliza capacidades de implementação, com o

objetivo de avançar as políticas públicas de desenvolvimento do turismo

regional.

Contudo, observa-se que há limites na compreensão dos municípios

sobre o que são políticas públicas de turismo regional, e, portanto, na eficiência

da implementação destas políticas públicas. Os debates técnicos nas reuniões

da CT perpassam discussões pontuais, de pouca implementação estruturante

para o desenvolvimento metropolitano. O debate que se destacou como

exceção neste cenário foi o Selo Metropolitano. Com mais de dez anos de

discussão na CT, tendo sido aprovado em 2022, tem como objetivo facilitar a

circulação de ônibus e micro-ônibus de turismo entre as cidades da Baixada

Santista. O selo é válido para viagens de um dia ou de pernoite, que integrem

duas ou mais cidades da região. Por meio de cadastro em uma plataforma

online, exclusiva para agências de turismo regulares cadastradas no país e

certificadas pelo Cadastur, as companhias submetem a rota que desejam

seguir à aprovação dos municípios, extinguindo a necessidade de solicitar

autorização a cada cidade, separadamente. Outro benefício para as agências é

a isenção de taxas de entrada e de circulação.13

13 Fonte:
https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/baixada-santista-aprova-selo-para-circulacao-de-veiculos-de-tu
rismo-entre-as-cidades Acessado em 02/02/2022.
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Antes de adentrar especificamente nos dois elementos analíticos, cabe

destacar duas reflexões que surgiram na análise dos dados. A primeira é

referente ao arranjo absorver a demanda por consórcios, ou seja, ter

autonomia para substituir consórcios de saúde e gestão de resíduos sólidos,

por exemplo. Ainda que haja o debate referente ao poder e autonomia do

Governo do Estado no arranjo institucional metropolitano, diferentemente do

que ocorre com consórcios que são decisão autônoma exclusiva entre os

municípios, tecnicamente seria uma caminho para garantir uma implementação

integrada entre as funções públicas de interesse comum.

“Eu tenho a impressão que o problema não está exatamente no

modelo, eu acho que modelo não é completo, ou ele poderia ser

completo. Eu tenho uma visão, tá certo? Eu acho que AGEM, a agência

metropolitana poderia suprir a questão do consórcio, por exemplo, eu

acho que a AGEM deveria fazer, ter autonomia, ter possibilidade, ter

capacidade legal de exercer algumas atividades, de ser titular de

algumas atividades e que hoje não é o entendimento.” ENTREVISTADA

3

Por fim, observou-se que as ações de implementação mobilizam

capacidades que, por vezes, são destinadas prioritariamente aos municípios

maiores. Conforme será possível compreender nos próximos itens, isto

significou inclusive a não participação de maneira constante na Câmara

Temática ou na organização de pleitos junto ao governo do estado - os

municípios maiores acabam fazendo-o isoladamente.

“Eu acho que o que está faltando é justamente isso, essa parte

de contribuição, eu acho que ainda deixa a desejar, porque as ações

muitas vezes ficam no polo maior das cidades maiores, as ações muitas

vezes quando vai se discutir ela acaba fugindo. E quando um percebe

que está dando certo pra lá, a pessoa luta e briga individual e depois

acaba esquecendo dos demais.” ENTREVISTADA 5
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“é bastante diferente mesmo [a relação dos municípios com o

arranjo]. Santos, por exemplo, CONDESB parece que não faz muita

diferença para eles, não participam, nunca participaram ou não participa

e quer sentar na janelinha, e aí a gente corta o cara, porque eles são

folgados, né? É lá em Santos e eles querem pegar coisa finalizando e

quer mandar na jogada, e assim, os outros municípios que estão lá seis,

sete, oito anos, mostram que não é assim. Então, desde o selo

metropolitano e outras coisas, tem outros municípios assim, que a

participação é muito baixa e a gente fica atraindo, tentando trazer, a

ideia atrair e trazer os caras para perto e para trabalhar junto, mas com

outros municípios é bem difícil, parece uma âncora, não vem. Então,

tem uma certa dificuldade, o que a gente enxerga é isso. Enquanto

outros levam nas costas, levam nas costas. E o que mais funciona,

acho até que é um dado importante, é que o que mais seguram muito a

participação são os concursados, a gente percebe que quando é

coordenado pelos concursados não tem essa variação de troca política

e tal, de ter que voltar para o zero. Os municípios que colocam

secretário para estar participando, a gente percebe que se perde

informação muito rápido.” ENTREVISTADA 19

Esta seção se subdivide em dois itens. O primeiro trata do elemento

analítico Recursos Humanos, que compreende a existência de equipe técnica

capaz de implementar as políticas públicas de desenvolvimento metropolitano e

das FPICs, analisando as evidências de quantidade de pessoas disponíveis no

arranjo metropolitano e CT e qualificação técnica das pessoas disponíveis

aderentes às necessidades. O segundo se refere a instrumentos e ferramentas,

ou seja, à capacidade de mobilizar estes elementos para que viabilizem a

implementação dos programas e projetos, que significa a existência de plano

estratégico e a existência de mecanismos e instrumentos de gestão e

acompanhamento das ações do plano estratégico e demais ações,
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5.2.1 Recursos humanos

A capacidade relacionada a recursos humanos corresponde à existência

de profissionais dedicados e com a competência necessária para implementar

as políticas públicas, programas e projetos que se relacionem às FPICs e,

especificamente, às iniciativas vinculadas à Câmara Temática de Turismo.

Neste sentido, o primeiro ponto a se destacar é o corpo técnico da

AGEM. São profissionais do GESP, vinculados à Secretaria de

Desenvolvimento Regional, que possuem como uma das atribuições dar o

suporte técnico às deliberações do arranjo metropolitano, incluindo as câmaras

temáticas. Este corpo técnico é generalista, focado em conduzir iniciativas

como a elaboração de planos e programas regionais e como o monitoramento

de sua implementação. As pessoas entrevistadas afirmaram que a CT não

possui profissionais dedicados especificamente para trabalhar nas iniciativas

da CT de forma regular, e particularmente especialistas na área do turismo. O

governo do estado não disponibiliza técnicos da Secretaria Estadual de

Turismo - apenas o representante, que coordena as atividades. Uma pessoa

entrevistada trouxe a questão da equipe do estado, com destaque para o fato

de que os secretários, em geral, não têm formação na área, o que foi

compreendido como um desafio para implementar e fazer os projetos

integrados com o governo do estado avançarem.

Pela perspectiva da Câmara Temática, isto significa que os profissionais

da AGEM são recursos humanos que podem ser mobilizados. Com o apoio

técnico do que se constrói no âmbito das Câmaras Temáticas, os municípios,

principalmente os que têm menos capacidades mobilizadas de implementação,

apropriam-se dos recursos humanos da AGEM, de sua capacidade de

desenvolver planejamentos e estudos que ofertam diretrizes daquela temática,

para elaborarem suas políticas públicas municipais. Ainda, os municípios

mobilizam a capacidade política do arranjo, detalhado no item Dimensão

Política deste Trabalho, com objetivo de trocarem práticas, experiências e,

assim, mobilizar capacidade de implementação.
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“[O arranjo] Amplia [a capacidade dos municípios de fazer políticas

públicas] dentro daquilo que principalmente os municípios menores não têm

condições de alcançar. Eu não falo necessariamente da liberação de valores.

Eu falo dentro de uma questão técnica mesmo, de planejamento, de estudos,

de a gente conseguir buscar justamente o ponto de partida de determinadas

ações que precisam ser tomadas nos municípios, muitas delas complexas. A

AGEM tem sido suporte nesse quesito há muito tempo.” ENTREVISTADA 11

Trata-se de uma capacidade mobilizada de maneira compartilhada com

a gestão administrativa da própria AGEM, com o CONDESB e demais

Câmaras Temáticas. O que ocorre eventualmente é a contratação de um

consultor especialista. Isso, porém, é momentâneo, e logo se perde a força e a

capacidade técnica responsiva às demandas de implementação. Afirmou-se

ainda que a própria equipe da AGEM não possui continuidade na sua

composição, e há uma percepção de que o GESP cada vez mais reduz a

disponibilidade de equipe para atuar no arranjo.

Ainda no âmbito da Câmara Temática, afirmou-se que a de Turismo é

uma das mais ativas do CONDESB. As ações de turismo são compreendidas

como prioritárias para a região. Não há, porém, capacidade de mobilizar

recursos humanos, tanto do arranjo como dos municípios, e, portanto, a CT

acaba não sendo capaz de implementar parte de suas ações diretamente.

Sobre os membros da CT, destacou-se que quando o representante do

município é um servidor de carreira, há mais estabilidade no acompanhamento

das atividades. Todavia, o usual é a representação feita pelo secretário ou

diretor do órgão responsável pelo desenvolvimento do turismo no município, o

que acarreta mudanças constantes por ser um cargo de indicação política. Isto

demanda esforços de engajamento constantemente.

“O que eu acho mais importante desse vínculo com o CONDESB, da

força do CONDESB, é que é um instrumento, é uma forma de participação, de

conversar com todos os municípios ao mesmo tempo. Por mais que a gente

perceba que essa variação de políticos, de políticas, acaba influenciando

bastante, é sai um entra e entra outro, sai um e entra outro, a gente acaba

começando do zero com muitos municípios, porém tem uma certa
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continuidade, porque tem um grupo, né? Então os outros acabam levando

esses novos junto no mesmo caminho e acaba ajudando um pouquinho na

coordenação. [...] Isso facilita muito nessa troca de política, a gente voltar a ter

um contato rápido.” ENTREVISTADA 19

Um ponto importante destacado foi sobre a participação nas reuniões,

que demanda dedicação dos municípios, pois cada participante investe um dia

para ir até o local da reunião, participar e voltar. Afirmam que não há recursos

humanos nos municípios suficientes para isso. Contudo, com o advento da

pandemia e os mecanismos de quarentena, as reuniões online facilitam

significativamente a participação e engajamento nas reuniões.

Como forma de ampliar as possibilidades de mobilizar capacidade de

recursos humanos, a CT busca apoio de organizações externas ao governo,

como universidades. Como exemplo, foi elaborado o Plano Diretor de Turismo

da Baixada Santista (2002), em parceria com o Centro Universitário Monte

Serrat.

Quando questionados sobre a ampliação de capacidades dos

municípios por conta do arranjo, pessoas entrevistadas tanto representando o

arranjo metropolitano como os municípios, foram categóricos, conforme

depoimento a seguir:

“Ah, [o arranjo influencia] bastante - eu acho bastante. Como te falei,

tem cidades que não têm essa estrutura, e às vezes até tem engenheiro, gente

pra fazer, mas não tem expertise necessária para esse tipo de negócio. E na

câmara, nas câmaras - não é só a de Turismo, tem várias - isso é muito bem

trabalhado. O próprio CONDESB, a AGEM, eles têm essa estrutura técnica

que faz falta, faz diferença.” ENTREVISTADA 13
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5.2.2 Instrumentos e ferramentas de planejamento, gestão e colaboração

A capacidade de ter instrumentos e ferramentas de planejamento,

gestão e colaboração disponíveis para a implementação das políticas públicas

é fundamental para que se permita viabilizá-las. Cabe ressaltar que este

trabalho não possui como objetivo a análise de instrumentos de políticas

públicas, tal como pensado por autores como Lascoumes e Galès (2007).

Estes autores definem instrumento de políticas públicas como um dispositivo

técnico e social que organiza relações sociais específicas entre o Estado e

aqueles que são o público-alvo da política pública. Estipulam ainda que é

possível diferenciar vários níveis destas relações, como instrumento (tipo de

instituição social); técnica (dispositivo concreto que operacionaliza o

instrumento); e ferramenta (micro dispositivo dentro de uma técnica). Aqui,

inspirados nestes autores, os instrumentos e ferramentas analisados estão no

âmbito da gestão e colaboração, como planos e sistemas. Ou seja, dispositivos

que permitam serem utilizados pelo corpo técnico para realizar as ações e

atividades.

Tanto no contexto do arranjo de governança metropolitano como

especificamente na Câmara Temática, observa-se lacunas e ausências de

instrumentos e ferramentas que ampliem a capacidade de implementação das

iniciativas metropolitanas. A AGEM é o agente técnico de quase todos os

projetos e programas. No passado, existia a Emplasa (Empresa Paulista de

Planejamento Metropolitano S.A.), responsável por auxiliar na elaboração de

estudos de interesse metropolitano para as secretarias do governo do Estado

de São Paulo. Foi extinta, porém, em 2019, restando apenas a AGEM como

apoio aos municípios e à RMBS. Isto limitou a capacidade de acessar

instrumentos e ferramentas de implementação de políticas públicas

metropolitanas.

Um dos principais pontos observados é que, no momento de

implementar, os municípios não valorizam projetos de longo prazo. Um dos

motivos citados foi o desafio do tempo político, ou seja, não mobilizam a

capacidade instrumental de planejamento pelos efeitos serem de médio e longo

prazos.

119



Isto se destaca de maneira significativa na CT de Turismo. Ainda que

seja uma das principais vocações econômicas da região e, consequentemente,

uma das CTs mais funcionais, o único planejamento estratégico feito foi o Plano

Diretor de Turismo, em 2002, cuja existência não foi citada espontaneamente

em nenhuma entrevista. É um plano que, segundo leituras dos relatórios de

atividades e atas, não tem suas ações acompanhadas, monitoradas ou

avaliadas há muitos anos.

O arranjo acompanha outros planos, programas e iniciativas, mas se

identifica ausência de ferramentas mais estruturadas de monitoramento e

avaliação. O arranjo apresenta os resultados de maneira sucinta em seu

relatório de atividades, sem análises de impacto ou outros instrumentos que

permitam compreender a implementação.

No que tange ao turismo, a CT não possui nenhum instrumento ou

ferramenta estratégica que guie e apoie a implementação de políticas públicas

de turismo regional. Não há entendimento consensual sobre estratégias e

priorização dentro da temática do turismo. Isso impactou na implementação,

por exemplo, do Selo Metropolitano. Foi um processo longo, de quase 20 anos,

suscetível a outras capacidades, como, por exemplo, de relacionamento entre

municípios e com o estado. A ausência de instrumentos de implementação

permite menor resiliência às externalidades.

Por outro lado, os municípios fazem uso da capacidade política de se

relacionar com o governo do estado por meio da CT. A participação do estado

permite acessar novos modelos de ferramentas, experiências e instrumentos

ofertados por eles, que podem melhorar a implementação das políticas

públicas regionais de turismo.

“[Sobre o funcionamento da Câmara de Turismo] Eles publicam os membros e

tal, você aceita e aí tem lá um calendário. Eles passam uma pauta, uma vez por mês

mais ou menos, você tem uma reunião, e aí você tem as demandas, e sempre vem

alguém do estado participar. E aí essa pessoa do estado, muitas vezes ela traz

experiências de outras regiões do estado também, e que podem ser a base de

exemplo, de modelo para gente. Enfim, tem um rito, tem a pauta, as discussões, e a

gente vota quando são coisas mais deliberativas.” ENTREVISTADA 13
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Outra lacuna identificada, que impacta tanto a capacidade de

implementação do arranjo metropolitano como especificamente a da Câmara

Temática de Turismo, é não haver instrumentos e ferramentas de

accountability. Observa-se a incapacidade de controle e estabelecimento de

critérios mais objetivos e coerentes para a escolha e priorização no âmbito da

aprovação dos projetos para repasse de recursos do fundo. Há necessidade de

mecanismos que diminuam a incidência política nas análises e aprovações

pelo CONDESB dos projetos, ações e aplicação de recursos, conforme fala da

pessoa entrevistada 17:

“O conselho não tem essa força institucional [uma oposição], como

numa prefeitura, que você tem a câmara fiscalizando, então fica fácil. Você tem

uma discussão que, articulada antes, fica só no âmbito político. Não passa

assim, embora tudo que é liberado de recursos, toda a parte das deliberações

técnicas, tem tribunal, tem Ministério Público, a gente responde para todo

mundo. Mas, no âmbito político, fica fácil não ter ninguém em cima

[fiscalizando].” ENTREVISTADA 17

O arranjo possui capacidade de desenvolver instrumentos de

planejamento para políticas públicas. Contudo, se veem limitados na atuação,

pois não há recursos para implementação direta e entendem que o governo do

estado deveria direcionar e implementar as ações previstas nos instrumentos

de planejamento.

5.3Dimensão Política

A dimensão política compreende as habilidades de relacionamento do

arranjo com a sociedade e, ainda, de mobilizar recursos políticos para que seja

capaz de orientar e implementar as políticas necessárias ao desenvolvimento

socioeconômico do território. Como afirma Cingolani (2013), refere-se ao nível

de poder de agenda dos líderes eleitos de induzir suas prioridades entre os

diferentes atores institucionais. Como afirma Grin (2021), capacidades
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administrativas são condições necessárias, mas não suficientes, para atingir

fins governamentais. Capacidade política – habilidades e recursos

governamentais para problematizar as demandas sociais e tomar decisões que

representem e expressem seus interesses – é igualmente importante (Repetto,

2004; Completa, 2017).

Nesta pesquisa, foram definidos dois elementos analíticos, dentro desta

dimensão, para se analisar no âmbito do arranjo institucional de governança

metropolitana da Baixada Santista. Primeiramente a capacidade de

relacionamento entre os municípios membros da RM. O segundo elemento

analítico analisado é a capacidade de relacionamento interfederativo,

especialmente com o governo do Estado de São Paulo. A relação com o

estado é fundamental para compreender a assimetria de poder entre os

municípios e as tomadas de decisões do arranjo. Este trabalho, cabe ressaltar,

não tratará da relação com outros atores, como sociedade civil organizada e

legislativos municipais, embora esses aspectos tenham surgido na fala de

algumas pessoas entrevistadas.

Antes de avançar na análise destes elementos, alguns destaques

importantes se fazem necessários, pois trazem elementos que auxiliam na

compreensão desta dimensão. O primeiro é sobre a percepção de identidade

que o território possui externamente. Ou seja, em processos dialógicos

externos à Baixada Santista, os representantes do arranjo ou dos municípios

apresentam-se como região? Abordando esta questão, quando questionada

sobre esta relação externa do arranjo frente à sociedade, uma pessoa

entrevistada afirmou:

“Tem a visibilidade que o conselho traz. A visibilidade de atuação para os

prefeitos é muito boa. Tanto é que a gente percebeu isso na pandemia: era um

tal de CONDESB para cá, CONDESB para lá, porque, no discurso, falarem que

eles são integrados cabe bem, acho que cabe bem para a população: “Olha, a

gente tá pensando na região”. ENTREVISTADA 10
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Ainda que este aprofundamento não seja objeto desta pesquisa, esta

temática veio à tona em algumas entrevistas e será abordada especialmente

no âmbito do segundo elemento.

Outro destaque significativo é sobre o alinhamento político entre os

municípios e o governo do estado. Foram identificadas oportunidades e

desafios tanto para o relacionamento entre os municípios como para o

relacionamento destes com o estado. Esta dimensão apresenta apontamentos

significativos, que realçam a força da capacidade política que o arranjo e os

municípios mobilizam. Como afirmou a pessoa entrevistada 12: “A função do

CONDESB é mais de articulação política do que de desenvolvimento regional”.

No Brasil, segundo apontou uma pessoa entrevistada por conta de uma

experiência internacional representando o arranjo, há baixa valorização da

capacidade de articulação que o arranjo mobiliza. Uma pessoa entrevistada

afirmou que, em diálogos com países europeus, por exemplo, eles possuem

dificuldades relevantes em colocar prefeitos da mesma região para debater e

planejar em conjunto, diferentemente da experiência no CONDESB.

Cabe trazer à baila, no tocante à compreensão do que é uma ação

metropolitana, que os municípios apresentam dificuldades. A Câmara Temática

de Turismo, conforme as pessoas entrevistadas, ajuda os municípios a

construírem e processarem a visão coletiva dos problemas e a formularem

soluções. O papel do governo do estado, especialmente com a função de

coordenação, foi apontado como significativo para a construção deste

processo, ainda que leve tempo considerável, pelo desafio dessa compreensão

metropolitana.

“Uma [política pública] que ficou pendente eternamente, o que é bem

engraçado, é o tal do Selo Metropolitano. Aí cheguei na reunião do CONDESB

e o assunto era o Selo Metropolitano. Eu falei: “Nossa, entrei no túnel do

tempo”, porque eu saí daqui e o assunto era o Selo Metropolitano e, pelo que

eu soube, até agora esse também não foi definido. Por quê? Porque é difícil,

porque cada cidade tem suas políticas, as suas necessidades, o seu modo de

encarar. Então, assim, eu acho que o papel do CONDESB, da AGEM, nesse

sentido, é fazer essa intermediação mesmo, sabe? Essa interlocução, aparar

arestas, é deixar a coisa mais fluida e assim ter a mesma linguagem.”

ENTREVISTADA 13
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No contexto intramunicipal, ou seja, do relacionamento entre a CT de

Turismo e os governos municipais, pessoas entrevistadas citaram a dificuldade

de acessar os prefeitos para tratar de demandas do turismo, pois nem sempre

era prioridade para eles. Os municípios nem sempre indicam representantes

nas CTs que tenham acesso aos prefeitos. Ou seja, é possível identificar o

nível de importância que a prefeitura dá para a CT e suas ações por meio da

relação entre a pessoa que o governo municipal indica para compô-la e o

prefeito. E ainda: não é porque a CT decidiu que o secretário ou prefeito, ou até

outra secretaria, vai aceitar implementar aquela decisão.

“Eu acho que [a maior dificuldade] é a política mesmo, de diretriz. Eu tô

há muito tempo nessa questão do turismo. Comecei nisso em 2005, então

passei por muitos governos, fiquei oito anos diretos, saí quatro, fiquei mais

quatro. Então vi muita coisa acontecer. Acho que essa questão política é a que

mais dificulta, porque depende também do entendimento do gestor que está

em cada cidade. Algumas vezes, quando chega um gestor novo, dá uma

importância grande para o turismo, compreende o turismo como um polo, um

lugar, uma maneira de uma alavanca de desenvolvimento e tal, e dá uma

importância do ponto de vista mesmo de colocar a prefeitura para trabalhar

para isso, de sensibilizar os quadros da prefeitura nesse sentido. Por vezes,

não; por vezes, quem assume não tem essa visão, e aí o turismo vai lá para a

lanterna. Então, muitas coisas que estão assim às vezes para sair vão para

trás. E como é uma questão metropolitana, é como um elo: se fura, às vezes

por um ou dois, você compromete um projeto que é regional". ENTREVISTADA

13

Ainda neste contexto da CT, observou-se que a capacidade de

mobilização de seus membros, e que façam as iniciativas avançarem, depende

de quem coordena e, principalmente, da capacidade individual de articulação

da pessoa representante do GESP. Sobre o ano de 2019, quando questionadas

sobre o aumento significativo de reuniões da CT, as pessoas entrevistadas que

possuem relação com a Câmara afirmaram:

“E turismo era isso, era um pessoal do estado que também não estava muito

aí. Foi o pessoal do estado; depois [quem] pegou [a coordenação foi] Peruíbe,
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e ficou meio parado, e a Ana Cristina pegou a coordenação e começou a

estimular. A partir do momento em que a própria Secretaria [Estadual de

Turismo] está dando suporte para os municípios, eu acho que [a câmara

temática] ampliou bastante [as capacidades dos municípios], deles terem mais

acesso à Secretaria, e ampliou-se a troca de experiências dos municípios. Mas

a própria Secretaria de Turismo está atuando mais e dando mais suporte para

eles.” ENTREVISTADA 9.

Especificamente sobre o Selo Metropolitano, tema bastante discutido,

afirmou-se que nem todos os municípios estavam interessados em aderir. Cada

município teria particularidades neste tema: municípios que cobram taxa e

outros não, ou municípios que precisam de ajustes na legislação local.

"O que está dificultando é a participação dos servidores que são

representantes dos municípios nas câmaras, pois estão faltando bastante.

Então não tem essa visibilidade, não têm essa visão da importância de

estarem participando. Ou até do prefeito de colocar um representante que

tenha acesso a ele, que não seja tipo um escriturário que não têm acesso ao

prefeito”. Entrevistada 9.

Também foi possível observar que, quando necessário, as câmaras

faziam reuniões entre si com facilidade, como as de Turismo e Cultura. Isto

denota uma capacidade política intersetorial, que procura a integração de

iniciativas que fortaleçam não só a implementação mas a legitimidade das

ações frente à sociedade.

5.3.1 Relacionamento entre municípios

O relacionamento entre os municípios significa a capacidade relacional

entre os representantes das prefeituras que compõem tanto o arranjo

metropolitano como a Câmara Temática de Turismo. Para fins de análise desta

capacidade estatal, entende-se por diálogo entre os municípios e o GESP

todas as expressões e formatos de comunicação que possam contribuir para o

desenvolvimento de suas iniciativas.
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O primeiro ponto destacado como positivo neste elemento analítico foi a

troca de boas práticas. Tanto os representantes do arranjo como os dos

municípios mencionaram que eles se ajudam. A seguir, um exemplo citado por

uma pessoa entrevistada:

“A gente teve muita experiência, nesse sentido positiva, de um

município que tem uma capacidade técnica, por exemplo, de informação, e

outro município que não tem (...). Foi feito o trabalho para aquele município

sem ônus ou contratação para poder ajudar (...), quando era banco de dados

ou equalização de legislação, modernização de ação para o município, parte

de atendimento… Isso sempre foi muito bacana, sempre funcionou muito bem.”

Entrevistada 10.

O principal espaço de diálogo entre os municípios são as reuniões

ordinárias do CONDESB e das CTs, momento em que valorizam a capacidade

de escutar e ser escutado. O presidente do CONDESB, prefeito de uma das

cidades, tem um papel fundamental de harmonizar as demandas dos demais,

na busca por garantir que continuem engajados, que diminuam atritos entre os

municípios e que mantenham o foco na discussão metropolitana. Para isto, ele

ou ela precisa ter capacidade, no âmbito individual, de competência política.

Essa articulação entre os municípios é uma capacidade mobilizada

também para o processo de aprovação da liberação de recursos e/ou de

implementação de projetos. Conforme uma pessoa entrevistada destacou, o

arranjo metropolitano, ainda que tenha o acompanhamento de órgãos de

controle como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, não enfrenta a

fiscalização de um parlamento - Poder Legislativo. Portanto, a capacidade de

articulação entre os municípios é elemento significativo para a tomada de

decisão, ainda que a AGEM cumpra seu papel de dar subsídios técnicos para

isto.

Conforme mencionado na introdução da análise da Dimensão Política,

há um desafio de compreensão sobre o pensar e agir pelo metropolitano e

construir a visão compartilhada. Trazendo especificamente para a perspectiva

da capacidade de relacionamento entre municípios, nota-se que têm

dificuldade de mobilizar esta capacidade para a avançar nas decisões do

arranjo metropolitano.
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“Dificuldade [do arranjo metropolitano] de discussões e interesses

locais sempre há, e isso acaba muitas vezes barrando qualquer tipo de

discussão. Às vezes um determinado investimento, uma determinada visão do

prefeito de Peruíbe é diferente do prefeito de Bertioga, do prefeito de Santos, e

acaba muitas vezes atravancando qualquer tipo de encaminhamento dessas

questões". ENTREVISTADA 11.

Algumas pessoas entrevistadas não condicionam as divergências entre

os municípios a questões partidárias. Mas as questões político-partidárias por

vezes influenciam na priorização das questões metropolitanas.

“[O CONDESB] é de suma importância Não tiro nenhum mérito da

agência, só tenho algumas observações, como te fiz. Por exemplo, algumas

coisas teriam que deixar as questões políticas e partidárias de lado e discutir

de fato a região metropolitana. Como eu te falei, o sistema SUS, que eu acho

desigual aqui, do aporte financeiro do estado, do qual a região metropolitana

pouco participa e começa a discutir as influências políticas para poder buscar

mais recurso”. ENTREVISTADA 2

“Ela [a participação do Estado] sempre foi mais ativa, os municípios

que flutuam mais, porque o município tem um fator político. Como a política é

estadual ele vai ser impulsionado independentemente da atuação política em

si, político-partidária. O município oscila. Aí depende da rixa, da raiva, do

momento, o que sempre foi positivo. Na Baixada, de uns anos para cá, a

maioria dos prefeitos são do mesmo partido, isso eu acho que é muito

unânime. Era bom quando tinha oposição, que tinha algumas prefeituras que

eram oposição ao governo do estado. Um tempo atrás em Cubatão tinha [um

governo municipal de oposição ao governo estadual], e isso era bom porque

dava uma polinizada nas discussões. As reuniões acabavam enchendo mais,

até por estratégia de medo que alguma coisa minasse, algum projeto, então eu

sempre vi o contrário - do que geralmente as pessoas não gostam, eu achava

muito bom”. ENTREVISTADA 17

No âmbito da Câmara Temática de Turismo, um apontamento destacado

foi sobre a constante mudança entre os representantes dos municípios. Por

vezes, afirmaram vários entrevistados, surge um representante governamental

que não dá prioridade ao turismo, mas os demais membros da CT buscam
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engajá-lo para que atue nas discussões e tomadas de decisão de maneira

prioritária, e que garanta esta priorização dentro de seu município. Da mesma

maneira, no contexto do CONDESB, os representantes dos municípios também

se apoiam na CT de Turismo, no qual trocam experiências de boas práticas e

lições aprendidas, como ilustra a fala da pessoa entrevistada 4: “Eu sozinho

não faço nada, e eu em conjunto faço muito”.

5.3.2 Relacionamento interfederativo

Mobilizar a capacidade de relacionamento interfederativo corresponde à

habilidade de diálogo com outros entes da federação - estado e União. No

contexto deste trabalho, decidiu-se por restringir esta lente analítica para a

relação com o governo do Estado de São Paulo, pois a relação direta do

arranjo institucional de governança metropolitana da Baixada Santista com a

União não foi identificada de maneira relevante o suficiente para tratar dela

cientificamente. O arranjo tem estreita relação com o GESP, inclusive por ser

um órgão da administração indireta.

O arranjo institucional de governança metropolitana amplia as condições

e possibilidade de diálogo com o governo estadual, tanto pelo CONDESB,

como na Câmara Temática de Turismo. O município quer se relacionar com o

governo estadual e vê o espaço como uma oportunidade para fazer

solicitações, incluir o município em algum programa ou conseguir levar

demandas para o governador. Assim, aparece nas entrevistas esse aumento

de possibilidades de interlocução com o governo estadual, inclusive

alcançando o governador João Dória.

“Quando têm um objetivo em comum, eles [os prefeitos dos

municípios] são muito unidos (...). Quando têm um objetivo em comum,

eles se unem e vai todo mundo lá conversar com o [governador]

Dória”. ENTREVISTADA 9
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Contudo, o papel do governo é colocado como ponto de atenção e visto

de maneira diferente entre as categorias de entrevistados desta pesquisa, a

saber: representantes da Secretaria Estadual de Turismo, servidores do arranjo

metropolitano (em especial da AGEM) e representantes dos governos

municipais que compõem o arranjo. Enquanto os municípios afirmam que a

participação do estado deveria ser mais eficaz, de prover soluções a partir do

que está sendo discutido - ou seja, que há presença do estado mas não é

resolutiva -, o Estado contrapõe esta visão, pois entende o seu papel apenas

como de facilitador. Ou seja, o GESP entende que é um "animador'' de

processos, que facilita a mobilização de capacidades entre os municípios, cujas

ações não dependem do estado. Os representantes municipais entendem de

maneira diferente. Demandam mais não somente a presença do estado, mas a

capacidade de mobilizar recursos financeiros e humanos, entre outros.

Outra questão levantada é que o relacionamento entre o estado e os

municípios é capaz de ser estabelecido sem o arranjo em determinadas

circunstâncias, como demandas individuais. A inexistência de um

departamento no governo do estado específico para a interface com os

municípios foi por vezes citada nas entrevistas como ponto de enfraquecimento

da força metropolitana frente ao GESP.

Quando o ambiente político maior do governo do estado começa a

tensionar, isso se reflete na operação e debate da Câmara Temática. Citou-se o

exemplo de uma situação em que havia o interesse do estado em eleger um

presidente específico do CONDESB divergente da maioria dos prefeitos, que já

haviam chegado a um consenso em torno de outro candidato. Mas como a

votação tem participação do estado, entendeu-se que o estado orientou a votar

nesse outro candidato, que ganhou. Assim, os prefeitos locais se sentiram não

considerados na decisão de quem iria presidir o CONDESB. De uma maneira

geral, a capacidade da autonomia em relação ao estado sobre alguns

parâmetros e atribuições é um aspecto positivo para os governos locais.

Um contraponto no âmbito da autonomia é que esta é relativa. A

autonomia é circunscrita ao uso do recurso que já foi liberado pelo estado.

Ações como mudar o modelo da governança, aprovar o Plano de

Desenvolvimento Urbano Integrado, entre outros exemplos demandados tanto
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pelos servidores do arranjo como pelos municípios, dependem da tomada de

decisão pelo GESP. O próprio recurso aportado na agência depende da

tomada de decisão exclusiva do estado, o que foi destacado como ponto

negativo durante as entrevistas:

"Com esse retrocesso que a gente teve agora nesse período

de investimento nas agências e nos arranjos regionais, todos os

municípios sofreram muito, porque eles reclamaram da falta dessa

articulação.” ENTREVISTADA 10

No âmbito da CT, um espaço mais técnico que político, o estado estar

mais presente faz com que a CT mobilize mais capacidades, como o

engajamento dos secretários para que estejam presentes nas reuniões.

Afirmam que desejam a presença do estado, uma vez que ele é um mecanismo

de garantia do atendimento às demandas debatidas nas reuniões.

“Quando a participação é presente, eles acham muito bom,

porque para o município fica muito pesado. O estado monta os

programas e o município tem que realizar, né? E quando tem a

participação do estado, eles veem o quanto é difícil para o município

estar realizando [sic] o projeto”. ENTREVISTADA 9

O papel do estado é muito flutuante. Dependendo de como o

representante do GESP na CT compreende de maneira individualizada o papel

de coordenação do desenvolvimento regional, as capacidades são mobilizadas

de maneira diferente. Pode acelerar - caso tome a liderança dos processos,

ajude a finalizar projetos e encontrar financiadores - ou ser um "freio de mão”,

como se expressou uma pessoa entrevistada. O compasso da CT de Turismo é

pouco resiliente ao posicionamento do representante do Estado.

Um exemplo citado foi no âmbito do Selo Metropolitano. O estado ficou

responsável por desenvolver o sistema de gestão deste instrumento, e pessoas

entrevistadas do arranjo metropolitano afirmaram que perderam o controle do

processo. Afirmaram ainda que a própria AGEM poderia liderar esse processo

de maneira mais célere, mas ela permaneceu sob custódia do GESP.
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6 CONCLUSÕES

Neste capítulo, pretende-se, após analisar os resultados, verificar se os

objetivos previstos para esta pesquisa foram alcançados; ou seja, analisar as

capacidades estatais mobilizadas no arranjo institucional de governança da

Região Metropolitana da Baixada Santista, especialmente sob a perspectiva

dos governos executivos municipais, no contexto da Câmara Temática de

Turismo.

Este capítulo se divide em quatro itens. O primeiro trará uma síntese das

descobertas, após a análise dos documentos, entrevistas e outros dados

levantados, com as principais questões identificadas ao longo deste trabalho.

Em seguida, serão indicadas as eventuais contribuições da pesquisa à luz da

literatura utilizada no campo de pesquisa no qual esta dissertação está

inserida. No item seguinte serão apresentadas as dificuldades e limitações

encontradas na pesquisa e, por fim, serão abordadas as perspectivas de novos

estudos sugeridos a partir destas conclusões, pontos que merecem serem

abordados ou aprofundados em outros trabalhos mais específicos.

6.1Síntese das descobertas

Esta pesquisa partiu da seguinte proposição: “quais são e como são

mobilizadas, pelos municípios, de maneira individual ou coletiva, as

capacidades estatais na operacionalização do arranjo institucional de

governança da Região Metropolitana da Baixada Santista?”. A existência do

arranjo metropolitano, composto pelo CONDESB, AGEM e Fundo, sua

consolidação por mais de 25 anos de existência e o nível de envolvimento dos

municípios evidenciam a sua importância, ainda que com alguns desafios

apontados pela análise realizada. Foi escolhido como objeto para este trabalho

a Câmara Temática de Turismo, pela relevância deste setor como vetor

econômico para a região e pela significativa atuação desta CT, reconhecida

após uma análise exploratória da atuação do conjunto das CTs vinculadas ao

CONDESB. Um dos objetivos foi caracterizar e sistematizar, sob o ponto de

vista dos governos municipais, as capacidades estatais demandadas e/ou
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mobilizadas junto ao arranjo institucional de governança metropolitana no

âmbito da Câmara Temática de Turismo, para entender quais são elas e como

se dá a mobilização, pelos municípios, de maneira individual ou coletiva,

dessas capacidades estatais na operacionalização do arranjo metropolitano de

governança da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Conceituou-se, por meio da revisão bibliográfica, as capacidades

estatais como a mobilização de recursos e competências do Estado para que

sejam transformados em políticas públicas, e que a mobilização destas

capacidades estatais seria analisada pelas dimensões fiscal, de implementação

e política (RUESCHMEYER, EVANS, 1985; WU, RAMESH, HOWLETT, 2015;

PIRES, GOMIDE, 2014). Essa análise seria complementada pela inspiração

nas dimensões analíticas de arranjos institucionais, a saber: intersetorialidade e

relações federativas (LOTTA, FAVARETO (2016); LOTTA, FAVARETO,

GALVÃO (2016); LOTTA & VAZ (2015). As capacidades estariam associadas

às habilidades dos governos para fazer escolhas e definir estratégias para a

alocação de recursos, para gerir eficientemente os recursos necessários para a

entrega de resultados e para mobilizar apoio e consentimento da sociedade

para suas ações (GOMIDE, PEREIRA, MACHADO, 2017).

Descreveu-se, também, como a governança é operacionalizada por

meio do arranjo e como funcionam os órgãos que o compõem, além de se

apresentar uma sintética descrição da Câmara Temática de Turismo e de sua

operacionalização. A partir daí, foi analisada a percepção que os municípios

têm da mobilização de suas capacidades para com o arranjo e a CT. Ou seja, a

segunda parte desta pesquisa foi identificar como estas capacidades

mobilizadas produziam efeitos nos municípios e nas políticas públicas de

desenvolvimento regional de turismo.

A pesquisa desenvolvida permitiu concluir que o arranjo institucional de

governança metropolitana da Região Metropolitana da Baixada Santista e a CT

de Turismo mobilizam capacidades para os municípios, ao mesmo tempo que

estes também buscam mobilizar capacidades do arranjo. Os resultados do

caso único vão de encontro a trabalhos já realizados (DIBA (2014); LIPPI

(2011)) quando apontam os desafios da presença do estado no arranjo

metropolitano – tanto em relação aos recursos financeiros, divididos com os
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governos municipais, como aos recursos humanos, que se restringem quase

que exclusivamente aos técnicos da AGEM, provenientes do GESP, o que gera

uma assimetria de poder.

O arranjo institucional de governança metropolitana se apresentou aos

municípios como uma alternativa para que ampliassem suas capacidades

estatais. No debate sobre descentralização, já foi apontado que um dos

objetivos é o de aproximar o processo de construção de políticas públicas do

cidadão (LOTTA, VAZ, 2015). O arranjo amplia as capacidades, especialmente

dos municípios menores, e a capacidade de implementação (recursos

humanos). Isso é, o arranjo pode ser uma alternativa para o problema

apontado por Marenco (2017) e Marques (2017), quando concluem que muitos

entes subnacionais não dispõem de condições técnicas e burocráticas mínimas

para formular e implementar projetos. Ao mesmo tempo, o arranjo possui uma

capacidade política de melhorar o relacionamento intermunicipal, fazendo com

que os municípios troquem experiências e se ajudem. Ainda que haja oscilação

no modo de participação do estado e divergências entre os municípios, eles se

apoiam de alguma maneira para que haja capacidade de implementar as ações

e que se mantenha a capacidade política de se articular entre os municípios,

conforme afirmam Terto e Castro (2017): “Essas relações [entre entes

federados] fazem parte de uma complexa trama em constante movimento, uma

vez que a inter-relação entre os distintos níveis de governo não elimina a

possibilidade de conflito entre eles nem a predominância de uma instância

sobre a outra”.

Verificou-se que analisar a mobilização de capacidades estatais do

arranjo tendo como objeto a CT significa mergulhar na análise do próprio

arranjo como um todo. A operacionalização e a mobilização das capacidades

da CT são fortemente integradas com os demais espaços da governança

metropolitana da RMBS, portanto, é difícil dissociar uma da outra. Afinal, a

razão fundamental para o CONDESB, AGEM e todo arranjo existirem é a

possibilidade de mobilizar capacidades para apoiar os municípios - inclusive

por meio das Câmaras Temáticas.

No âmbito dos efeitos das capacidades mobilizadas pelos municípios

por meio do arranjo institucional de governança metropolitana, identificou-se
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três principais ganhos: a otimização de recursos, a melhoria de políticas

públicas e a ampliação da cooperação intermunicipal e do capital político frente

ao estado. Da mesma maneira ocorreu na pesquisa desenvolvida por D'Amaral

(2020), Barbosa (2019) e Borges (2020), que trata de capacidades estatais e

arranjos institucionais de cooperação regional. Quando esta ilumina os efeitos

percebidos das capacidades sobre os municípios consorciados no âmbito do

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, mais especificamente da

Câmara Técnica da Educação, apontou-se, dentre outros, a continuidade

administrativa das atividades, a economia de recursos, a ampliação do acesso

a algumas atividades, produtos e serviços públicos, especialmente em relação

a municípios pequenos, a ampliação do capital político perante o estado e

União, e a ampliação da cooperação intergovernamental (BORGES, 2020).

Efeitos estes parecidos, em termos de benefícios gerados para os municípios.

A seguir, são destacados os principais achados dos resultados da

análise dos dados, que contribuíram para estes efeitos nos municípios, à luz da

literatura.

Os resultados desta pesquisa permitem inferir que, no contexto das

políticas públicas metropolitanas, a interface entre a estrutura técnica do

arranjo e as prefeituras pode configurar incremento nas ações municipais, a

depender das prioridades políticas do território. A estrutura burocrática do

Estado, no caso do arranjo metropolitano, possibilita a implementação das mais

diversas atividades e serviços que ele deve realizar (PIRES, GOMIDE, 2012).

O caso da Câmara Temática de Turismo, vinculada ao arranjo

metropolitano da Baixada Santista por meio do CONDESB, permite concluir

que a dimensão relacional dos arranjos metropolitanos contribui para a

mobilização de capacidade pelos municípios. A capacidade de estabelecer

relações federativas permitiu a troca de boas práticas, o compartilhamento de

recursos, a ampliação do relacionamento com o GESP e outros exemplos

citados nas entrevistas. Isto vai ao encontro da contribuição de Wu, Ramesh e

Howlett (2015), quando destacam o papel decisivo que muitas vezes o nível

individual possui na performance estratégica de um processo de política

pública, e o quanto isto está ligado às suas habilidades e competências.
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Os processos de construção das capacidades pelos municípios,

especialmente as capacidades políticas e de implementação, dependem dos

atores políticos. No que concerne à relação com o Estado, estes dados

sinalizam uma significativa influência exercida pelo governo na capacidade de

implementação de políticas públicas regionais. Se, por um lado, o Estado

viabiliza recursos financeiros e humanos para o arranjo e, consequentemente,

para os municípios, por outro, esta presença gera uma dependência quanto às

tomadas de decisão mais institucionais. Foi o caso do sistema do Selo

Metropolitano: a decisão de desenvolvê-lo foi tomada pelo GESP, e não pelo

arranjo, fato que foi citado como um exemplo de não-autonomia do arranjo

metropolitano. Conforme já apontou Arretche (2012), no debate sobre relações

federativas e arranjos institucionais, configurou-se uma situação de autonomia

relativa em relação às políticas públicas por meio da criação de mecanismos

institucionais que limitam os governos locais na tomada de decisões quanto a

suas atividades.

Observou-se que o processo de mobilização de capacidades é

situacional, dependendo significativamente do alinhamento junto ao Governo

do Estado de São Paulo, que determina o foco das capacidades estatais

consideradas relevantes em um determinado contexto histórico, social e

econômico (WEIR & SKOCPOL, 2002). O alinhamento político – principalmente

entre municípios e estado – foi apontado como um elemento relevante na

mobilização das capacidades. Ainda que haja alinhamento político partidário,

foram citados exemplos de influência nas tomadas de decisão, como a

liderança do CONDESB. Por outro lado, ter prefeitos que estão na condição de

oposição política da maioria das gestões municipais traz, segundo entrevistas,

engajamento para participar das reuniões e tomadas de decisão, pois significa

uma certa disputa de poder que mobiliza as lideranças locais.

A participação e engajamento dos prefeitos é fundamental para o

funcionamento do arranjo e das câmaras temáticas. São eles as lideranças que

articulam a participação de seus secretários e de organizações da sociedade

civil como associações comerciais e a Ordem dos Advogados, como forma de

fortalecer parcerias para os projetos conseguirem força e serem

implementados. Quando o prefeito participa, a cobrança nas Câmaras
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Temáticas fica mais efetiva, como preconiza Cingolani (2013), quando afirma

que a capacidade política se refere ao nível de poder de agenda dos líderes

eleitos de induzir suas prioridades entre os diferentes atores institucionais.

Há divergências quanto ao entendimento do papel do estado no arranjo.

Traçando uma comparação entre a visão dos municípios, do corpo técnico que

compõe o arranjo metropolitano e do governo do estado, é possível observar

uma percepção distinta sobre o entendimento das capacidades mobilizadas ou

não pelo arranjo. Os representantes dos municípios entrevistados acreditam

que o arranjo deveria apoiá-los mais, principalmente com recursos financeiros,

e afirmam que o corpo técnico da AGEM à época fez o possível para dar esse

apoio, por meio de ferramentas e instrumentos disponíveis, mas o governo do

estado não dava suporte suficiente ao arranjo e, consequentemente, aos

municípios.

Os representantes do arranjo metropolitano, com destaque para a

AGEM, corroboram com os municípios. Ainda que sejam servidores do estado,

apontam que possuem limitações de capacidades técnicas e de recursos

financeiros para cumprir com suas atribuições. Destacam que recebem pouco

suporte do governo do estado.

Por fim, o Governo do Estado de São Paulo entende que os municípios

devem ter mais autonomia e que o papel do estado deve ser limitado. Uma

hipótese, a ser explorada em trabalhos futuros, é o entendimento de que a

função do estado no arranjo, especificamente na CT de Turismo, é apenas

gerenciar conflitos e interesses dos municípios, uma não há estrutura, recursos

humanos ou financeiros para avançar além deste papel de intermediador das

discussões. Inclusive, esta é uma perspectiva relacional citada por Pires e

Gomide (2012), que ressalta a importância das habilidades de comunicar,

engajar, negociar e trabalhar os consensos, conflitos e necessidades

individuais das diversas partes interessadas da política pública. Outra hipótese

é de que os municípios demandem ações mais individuais que metropolitanas,

e procurar usar o arranjo metropolitano para atendê-los individualmente.

A pesquisa apontou resultados contrastantes sobre a coordenação da

CT. A mobilização para operacionalização da CT muda de acordo com a

capacidade de articulação do coordenador e representante do governo do
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estado. A depender deste representante, há maior engajamento – inclusive

com a presença dos secretários, e não dos assessores. Isto ocorreu a partir de

2019, com aumento significativo das reuniões após mudança na coordenação.

Importante observar que é possível aferir se o município mobiliza as

capacidades do arranjo a depender da presença do representante nas reuniões

da Câmara Temática e, também, de quem ele é. No geral, se o prefeito tem

clara a importância da CT, o representante é o secretário ou diretor de turismo

da cidade, com acesso direto ao prefeito, para deixá-lo a par do acontecimento

e apoiar na tomada de decisão. Também foram relatadas situações em que o

prefeito envia o representante quando sabe que a reunião vai ter alguma pauta

que o interessa, ou que haverá uma tomada de decisão importante que

impacta a gestão de políticas públicas do município. Ainda assim, foi possível

observar que não há distinção de destaque entre a visão dos representantes

dos governos municipais da Câmara Temática e dos prefeitos, ainda que os

primeiros integrem um espaço de participação mais técnica que os segundos,

que compõem o CONDESB.

No âmbito da investigação sobre o relacionamento entre os municípios,

os resultados das análises dos documentos e entrevistas evidenciam a

mobilização de capacidade política para negociar junto ao governo do Estado.

Em geral, os municípios possuem boa relação, inclusive articulando entre eles

antes da reunião cuja pauta será a tomada de decisão sobre algum item

relevante para a região. O modelo do arranjo institucional de governança

metropolitana se configura num padrão cooperativo de relação intermunicipal, o

que, segundo Rocha e Faria (2014), pode trazer questões como a liderança de

um município sobre os demais. Tendo isto em vista, algumas pessoas

entrevistadas citam o distanciamento de alguns municípios, como Santos,

cidade-sede da RM. Isto ocorre, segundo análise das entrevistas,

principalmente pelo município mobilizar capacidades individualmente, sem a

necessidade de se articular com o arranjo. Como exemplo, no contexto do

debate sobre o Selo Metropolitano, os municípios já consolidados como destino

turístico da Baixada Santista por vezes não participavam dos debates e não

incluíam o Selo como prioridade dentro de sua gestão, por interpretar que a
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iniciativa iria fortalecer mais os municípios menores e que não faria grande

diferença para eles.

Ainda assim, considerando que a habilidade relacional é um aspecto da

capacidade estatal política, conclui-se que a troca de experiências e a

construção de problemáticas e soluções é uma capacidade compartilhada entre

o arranjo, os municípios e o estado.

As capacidades de implementação e, principalmente, fiscal são

capacidades estatais mobilizadas exatamente porque se institucionalizou a

governança da região metropolitana. Ou seja, somente pelo arranjo estar

institucionalizado e implementado que é possível os municípios acessarem a

equipe técnica que a AGEM possui, bem como os recursos aportados por eles

e pelo GESP. Neste sentido, ainda que o arranjo possua capacidade fiscal, ele

por si só não é capaz de extrair recursos suficientes da sociedade, por meio da

arrecadação de impostos, para financiar seus programas e prover bens e

serviços públicos, como é definida capacidade fiscal por Pires e Gomide

(2016). Há dependência de o governo estadual dividir com os municípios o

depósito anual de recursos para a concretização de projetos metropolitanos.

Ainda no âmbito da capacidade fiscal, os municípios o mobilizam por

meio de projetos apresentados ao Fundo. A justificativa deve ser embasada na

função metropolitana, ou seja, no interesse público comum aos municípios da

região. O recurso provém do próprio governo do estado e dos municípios

(cota-parte), que depositam no Fundo. Observa-se que, ao mesmo tempo em

que há autonomia do arranjo na utilização dos recursos aportados anualmente

pelo GESP e pelos municípios, há a percepção de que a utilização desse

recurso se dá de forma limitada. Defende-se que deveriam ser estabelecidos

critérios para políticas públicas mais estruturantes para que se possa ampliar a

capacidade fiscal do arranjo e, consequentemente, da CT, visto que, segundo

Dincesso (2011), a capacidade fiscal engloba a eficiência nos gastos do

governo. Ainda que o recurso seja metade do estado e metade dos municípios,

as ações financiadas pelo arranjo e ditas metropolitanas carecem de

instrumentos e ferramentas de políticas estruturantes. No âmbito da Câmara

Temática de Turismo, podemos citar a ausência de um Plano Diretor de turismo

atualizado, com ações de curto, médio e longo prazos, que de fato coordenem
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o desenvolvimento regional do turismo, além de ferramentas de gestão para

implementação, monitoramento e avaliação destas ações. É de grande

importância, no âmbito de arranjos institucionais, delimitar o objeto e os

objetivos de um determinado processo ao qual o arranjo institucional está

servindo. Vale registrar, também, a ausência de estratégias de diversificação de

fontes de recursos, o que limita a atuação do arranjo. Sem um plano diretor ou

outro instrumento estratégico de planejamento do desenvolvimento regional do

turismo, restringem-se as possibilidades de captação de recursos de forma

mais estruturada. Há recursos destinados e implementados na região que

poderiam ser mais bem aproveitados se fossem via arranjo, como as emendas

parlamentares.

Os relatos de algumas entrevistas e a análise documental apontam que

as transferências de recursos do estado previstas para cada ano não foram

efetivadas com a frequência devida durante o período analisado, com

contingenciamento sistemático de parte ou de todo o recurso previsto na LOA

(Lei Orçamentária Anual). Isso afetou diretamente o repasse dos municípios,

pois os valores são vinculados ao Índice de Participação a partir do valor

depositado pelo estado. Também afetou o engajamento dos municípios em

apresentar projetos ao Fundo, visto que um dos interesses apontado pelos

municípios no arranjo é a possibilidade de mobilizar o dobro do recurso

financeiro aportado – isso é, o valor que eles depositam é dobrado com o valor

do Estado, ficando este recurso disponível para o município apresentar

projetos.

Observa-se que há um entendimento de que existe autonomia em

relação à execução dos recursos do Fundo, depositado pelo estado, municípios

ou, eventualmente, captados externamente. Contudo, foi destacada uma

não-autonomia, que se apresenta em determinadas tomadas de decisão ou em

outros momentos em que há interesse do GESP. Por exemplo, cita-se a

regulamentação do arranjo. Os municípios e os servidores estaduais que

atuam no arranjo demandaram a ampliação da participação da sociedade civil

e das casas legislativas municipais, o que carece da aprovação do GESP, que

não ocorreu até o momento da finalização do trabalho de campo desta

pesquisa. Outro exemplo se dá em relação à implementação de projetos,
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principalmente quando este demanda recursos. Especificamente, foi citada a

elaboração do sistema de suporte à operacionalização do Selo Metropolitano.

Pessoas do arranjo entrevistadas afirmaram que seria viável a própria AGEM

receber o recurso e fazer ela mesma as contratações para o desenvolvimento

do sistema, contudo, o GESP optou por liderar, dentro da estrutura da

Secretaria Estadual de Turismo.

Cabe destacar que o arranjo não teve mudanças estruturais

significativas neste período, o que traz certa estabilidade e previsibilidade dos

processos a serem cumpridos para a mobilização de suas capacidades pelos

municípios. Pessoas entrevistadas consideram, por um lado, isso positivo, pois

garante segurança na atuação do arranjo. Mas, por outro, citaram que os

debates acabam ficando “mornos” e sem estímulos propícios a inovações,

inclusive indo ao encontro do que afirmam Rocha e Faria (2014) sobre o

modelo cooperativo de relação intermunicipal, que pode apresentar questões

como uma tendência à manutenção de padrões de operacionalização,

provocando um ambiente menos inovador. Contudo, citaram também

demandas por ajustes e adequações que não conseguiram implementar, como

institucionalizar a participação da sociedade civil e de representantes dos

legislativos municipais. A dificuldade mencionada é a dependência do GESP

para que estes ajustes sejam feitos – não há autonomia, por necessitar de

alterações em leis e decretos estaduais.

A análise dos resultados apontou que há lacunas importantes a serem

supridas no âmbito da capacidade de implementação, isto é, do potencial de

implementação das capacidades públicas por meio de um corpo administrativo

profissional, insulado e dotado de recursos e instrumentos necessários

(CINGOLANI, 2013). Parte-se, primeiramente, da necessidade de uma

sensibilização quanto ao tema das políticas públicas de desenvolvimento

regional do turismo, bem como de divulgação de qual o papel do arranjo, do

estado e dos municípios neste processo. Muitas ações de turismo e de outros

temas ocorrem sem diálogo com o CONDESB. Ou seja, percebe-se que o

desenvolvimento do turismo regional não passa pela Câmara Temática de

Turismo. A não-participação das organizações da sociedade civil também traz

fragilidade na condução do desenvolvimento de políticas públicas de turismo,

141



pois não há abertura institucional para o diálogo junto ao próprio setor

econômico, o que vai de encontro com a importância da intersetorialidade, que

compreende a coordenação entre diversos setores na construção de soluções

que venham a superar problemas sociais existentes na realidade (CUNILL

GRAU, 2005).

Ainda neste sentido, observa-se pouca ação efetiva que integre a

implementação de ações individuais dos municípios e ações que são questões

metropolitanas, ou seja, que devem ser construídas e implementadas

coletivamente. O mais próximo deste debate se refere à capacidade fiscal.

Conforme apontado em entrevistas e, também, na análise dos relatórios de

atividades do arranjo, muitos projetos que são apresentados pelas prefeituras

para acessar os fundos têm embasamento metropolitano, mas há críticas de

que o embasamento seja raso. É uma demanda que é percebida como

metropolitana, mas cujo efeito é de maior impacto individual aos municípios.

No contexto de oportunidades e desafios gerados pelas desigualdades

de capacidade entre os municípios, nas entrevistas, os representantes destes

destacam, como oportunidade, a troca de experiências. Ou seja, fortalecer os

municípios de menor capacidade técnica com suporte de instrumentos e

ferramentas para melhorar suas políticas públicas é uma contribuição das

capacidades do arranjo mobilizadas pelos municípios. Esta desigualdade entre

os municípios provoca-os para que procurem mobilizar o arranjo também em

busca do fortalecimento da relação com o estado, à medida em que utilizam o

arranjo como alavanca de negociação. Verificou-se que estas capacidades,

uma vez mobilizadas, produziam efeitos significativos para os municípios.

Todos os entrevistados, ainda que críticos ao arranjo em diversos aspectos,

foram enfáticos quanto ao quanto vale a pena a existência tanto da CT de

Turismo como do arranjo como um todo. O arranjo é compreendido como o

espaço institucionalizado que fomenta a articulação entre os municípios e uma

ponte com o governo do estado. Ou seja, mobiliza-se a capacidade política do

arranjo e a capacidade técnica, principalmente.

Por fim, cabe reforçar que os espaços de troca, como as reuniões do

CONDESB e das CT, permitem mobilizar a capacidade política do arranjo, pelo

fato de os municípios trazerem problemas enfrentados em seus territórios. Isto
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permite que estas agendas possam ser discutidas e priorizadas, sendo,

inclusive, trazidas à pauta para que as Câmaras Temáticas construam e

implementem programas e planos que integrem a ação individual do município.

6.2Dificuldades e limitações da pesquisa

O escopo desta pesquisa limitou-se a compreender quais são e como

são mobilizadas as capacidades estatais do arranjo institucional de governança

metropolitana da Região Metropolitana da Baixada Santista. Assim, apesar do

longo trabalho, o potencial de contribuição ao campo de políticas públicas está

condicionado a suas próprias limitações.

Espera-se que as análises realizadas nesta pesquisa enriqueçam os

debates acadêmicos acerca das capacidades estatais e de arranjos

institucionais. Trazer a perspectiva de governança metropolitana como objeto

nesse debate é algo novo.

Importante destacar que não foi objeto desta pesquisa a explicação de

quaisquer resultados das políticas públicas de desenvolvimento do turismo

metropolitano, bem como de outras temáticas metropolitanas. Por sugestão da

banca de qualificação, a pesquisa reduziu as dimensões analíticas, passando

de capacidades para somente as dimensões fiscal, de implementação e

política, e seus elementos já apontados.

Esta pesquisa enfrentou dificuldades impostas pela pandemia de

Covid-19 sob duas perspectivas. A primeira se refere à viabilização das

entrevistas. Após a banca de qualificação, as entrevistas estavam previstas

para ocorrerem no primeiro semestre de 2021. Contudo, com o avanço de uma

segunda onda de casos e internações pela Covid-19 no Brasil, os

representantes dos governos municipais mantinham o foco de seu tempo nas

ações relacionadas à crise sanitária. Somente a partir de julho foi possível

agendar as reuniões. Sob a segunda perspectiva, sabe-se que o período

delimitado entre 2017 e 2020 compreende quase um ano sob o contexto da

pandemia. Como se trata de um momento atípico no mundo e,

consequentemente, no Brasil, optou-se por desconsiderar.
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Ainda sobre as entrevistas, a realização junto aos representantes dos

governos municipais na CT só foi possível por a estudante ter relação

profissional com um ex-prefeito, o que viabilizou o contato com os demais

prefeitos e estes, por sua vez, auxiliaram no agendamento de secretários e

diretores. Por fim, no âmbito das entrevistas nos municípios, a cidade cujas

pessoas contatadas mais apresentaram resistência ou não retornaram foi Praia

Grande.

Sobre a entrevista do governo do estado, também só foi possível via

rede de relacionamento da estudante. A Secretaria Estadual de Turismo e

Viagens orientou que os pedidos de entrevistas fossem solicitados ao gabinete,

o que fez com que levasse mais de dois meses a obtenção da resposta.

Cabe esclarecimento também no âmbito das contribuições das pessoas

entrevistadas. Em que pese boa parte das perguntas serem direcionadas para

a compreensão da mobilização das capacidades estatais pelos municípios na

CT de Turismo, observou-se dificuldade em separar a mobilização de

capacidades por meio da CT e por meio do arranjo como um todo. Ou seja, a

mobilização de capacidades do arranjo e da CT pelos municípios são

fortemente integradas.

Ainda sobre o levantamento de campo, esta pesquisa não abrangeu

atores da sociedade civil, representantes do setor de turismo das cidades, os

conselhos municipais de turismo e as casas legislativas locais. Esses atores,

por vezes mencionados pelos entrevistados, podem servir de contribuição para

pesquisas futuras.

6.3Perspectivas de novos estudos

Após a apresentação da síntese das descobertas e das dificuldades e

limitações da pesquisa, nos demais itens deste capítulo, este item traz luz a

outros desenhos e contribuições acadêmicas possíveis para futuras pesquisas.

Primeiramente, cabe lembrar que uma das características imperativas

na escolha do estudo de caso deste arranjo foi dele não ser temático, ou seja,

não ser referente a um programa ou setor da política pública. É um arranjo
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territorial. Portanto, correlacionar capacidades estatais com arranjos de

governança metropolitana é um campo acadêmico a ser explorado.

Outro ponto interessante é que, segundo as categorias apresentadas

por Stake (2003), esta pesquisa se caracterizou por um estudo de caso

instrumental, assim chamado o estudo de um caso particular investigado para

prover insights sobre uma questão específica. Contudo, como forma de trazer

mais debate e novas reflexões para a relação entre capacidades estatais e

arranjos de governança metropolitana, pode-se explorar estudos de caso

comparado. À princípio, pode-se sugerir estudos comparativos sobre

capacidades estatais em outras formas de arranjo institucional envolvendo

municípios, como a RM de Campinas, arranjo institucional do Estado de São

Paulo interessante e que já possui estudos de caso; ou, sob outras

perspectivas, com a RMBS ou com processo de construção de capacidades

compartilhadas bottom up.

Outro aspecto que surgiu durante a análise dos dados é a cooperação

horizontal, isto é, entre os municípios. Ainda que não tenha sido objeto desta

pesquisa, uma série de pessoas entrevistadas trouxeram com bastante ênfase

a mobilização da capacidade de cooperação horizontal. Ainda neste sentido,

pela diversidade de dinâmicas municipais, é possível explorar em pesquisas

futuras uma análise comparativa entre os municípios da RM e as capacidades

mobilizadas junto ao arranjo. Ou seja, seria um estudo de múltiplos casos, que

desse conta de investigar semelhanças e diferenças entre os municípios

quanto a mobilização das capacidades.

A dimensão política, durante toda a definição de agenda para criação e

execução da política pública de governança metropolitana, perpassa o debate

da autonomia de direito e, também, se apresenta de fato, no exercício pleno de

suas atribuições. Em entrevistas exploratórias no início da pesquisa, foi

levantada a questão da dependência dos municípios e do arranjo metropolitano

em relação ao Governo do Estado de São Paulo dentro de algumas tomadas

de decisão. Se a capacidade estatal depende de autonomia governamental, o

quanto o arranjo institucional de governança metropolitana se adequa ao

conceito de autonomia governamental? Há, de fato, autonomia governamental
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municipal ou do próprio arranjo institucional de governança metropolitana? Esta

pergunta pode ser explorada em trabalhos futuros.

A capacidade de mobilizar recursos que deem conta de o arranjo se

relacionar com outros setores como representantes da sociedade civil e dos

parlamentos municipais (Câmaras Legislativas) foi um tema que surgiu na

leitura documental e nas entrevistas. Os próprios vereadores solicitaram esta

participação; contudo, não é inda algo institucionalizado ou implantado. A

capacidade de relação de um arranjo diz respeito às habilidades do aparato

estatal de se relacionar com a sociedade ou, ainda, internalizar interações

sociais dentro de suas ações (CINGOLANI, 2013). Ou seja, como garantir a

efetiva participação da sociedade nos processos decisórios (EVANS, 1995 e

2010; MANN, 1986) do arranjo institucional de governança metropolitana?

Por fim, observou-se críticas contundentes quanto ao fato da CT de

turismo não ter força política capaz de liderar a política pública de

desenvolvimento do turismo metropolitano. Não foram poucas as vezes que

pessoas entrevistadas afirmaram que as tomadas de decisão sobre os rumos

do turismo da região eram realizadas individualmente pelos municípios ou

diretamente pelo governo do estado. Assim, sugere-se uma pesquisa futura

que possa contribuir para a compreensão das capacidades estatais

mobilizadas ou não para o desenvolvimento desta política pública.
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8 APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA: ARRANJO
METROPOLITANO

1. Qual o seu nome e sua função atualmente?
2. Entre 2017 e 2020, qual era sua função no órgão onde trabalhava?
3. Entre 2017 e 2020, quais eram suas atribuições em relação ao arranjo

metropolitano?
4. Que tipo de dificuldade um arranjo metropolitano como o da BS costuma

enfrentar?
5. Em que medida os arranjos metropolitanos ampliam ou não as

capacidades dos municípios?
6. Como funciona o arranjo metropolitano da Baixada Santista, que inclui o

CONDESB, AGEM e o Fundo?
7. Quais pontos positivos vê no CONDESB/ AGEM?
8. Como avalia a contribuição do arranjo para municípios tão diversos?
9. As reuniões do CONDESB, a atuação da AGEM/Fundo e Câmaras

Temáticas contribuem para o desenvolvimento metropolitano?
10.Sob quais aspectos seu município busca contribuição do arranjo? (Quais

temas? Como o município se apropria das capacidades ou dos
resultados das capacidades do arranjo?)

11. Você acredita que o CONDESB facilita o desenvolvimento de Políticas
Públicas em seu município? Quais contribuições o arranjo traz para as
prefeituras?

12.O que não seria capaz de fazer sem o CONDESB/ AGEM / Fundo? Por
que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

13.O que ainda não consegue fazer junto com o CONDESB/ AGEM /
Fundo? Por que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

14.O quanto o arranjo metropolitano influencia na questão financeira dos
municípios? (Economia ou não de recursos)

15.O quanto o arranjo metropolitano influencia no aspecto técnico? (apoio
ou não de técnicos, profissionais)

16.Quais são e como funcionam os programas e projetos do CONDESB/
AGEM?

17.Como é a relação da Diretoria da AGEM no processo do CONDESB?
18.Quais são os dois ou três aspectos mais importantes para o

CONDESB/AGEM funcionarem?
19.Como é a relação entre os prefeitos dentro do CONDESB? (questões

políticas, influências, embates, questões políticas e eleitorais etc)
20.Como avalia a participação do Governo do Estado de São Paulo na

atuação do CONDESB? (há oportunidades e desafios com/sem
alinhamento político?)

160



21.Como avalia a contribuição do CONDESB no desenvolvimento
econômico da Baixada Santista? E do seu município? (o que contribui e
o que não contribui mas poderia contribuir)

22.De que maneira e com qual prioridade o tema do turismo é considerado
e tratado dentro do arranjo?

23.Qual era sua relação com a CT?
24.Como começou a Câmara Temática de Turismo? Quais motivações para

sua criação e manutenção? Quais  municípios fizeram parte da
organização e lideraram o processo?

25.Quais os momentos mais marcantes para a Câmara Temática? Algum
evento foi um divisor de águas para a Câmara?

26.Quais as primeiras atividades realizadas pela Câmara Temática? Como
foi esse processo?

27.A CT passou por algum tipo de revisão/reajuste? Se sim, o que motivou?
(2017)

28.Como funciona a CT de Turismo? (atribuições, governança, Quem
participa das reuniões? Existe regulamento? É utilizado? processo
decisório)

29.Como é feito o planejamento do trabalho e da atuação da CT?
30.Quais são os dois ou três aspectos mais importantes para a CT funcionar?

31.Quais desafios e dificuldades a CT enfrenta?
32.Quais os projetos ou programas da CT? Como funcionam?
33.Qual o papel do coordenador da CT em relação ao CONDESB e AGEM?
34.Como avalia a relação da CT com o CONDESB? AGEM? E Fundo?
35.Quais os resultados já alcançados pela CT de Turismo?
36.Como a CT de Turismo se relaciona com as demais CTs?
37.Qual a relação entre a CT e as prefeituras?
38.Como avalia o papel/participação do Estado na atuação da Câmara

Temática? (SDR, Secretaria Estadual de Turismo)
39.Como avalia o aumento significativo de encontros da CT em 2019 se

comparado aos demais anos?
40.Em que medida a CT ampliou ou não a capacidade dos municípios de

atuarem na área do Turismo? É possível identificar alguma melhoria
para o município a partir da atuação da CT?

41.Tem profissionais exclusivos na CT?
42.Como avalia a capacidade financeira da CT / destinação de recursos da

AGEM / Fundo para turismo?
43.Quais pontos positivos vê na CT Turismo? E negativos?
44.De que maneira a sustentabilidade é considerada no desenvolvimento

dos projetos e programas da CT?
45.Como avalia a contribuição do CONDESB no desenvolvimento do

Turismo da Baixada Santista? E do seu município? (o que contribui e o
que não contribui mas poderia contribuir)
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA: PREFEITOS

1. Qual o seu nome e sua função atualmente?

2. Entre 2017 e 2020, quais eram suas atribuições em relação ao arranjo

metropolitano?

3. Que tipo de dificuldade um arranjo metropolitano como da BS costuma

enfrentar?

4. Em que medida os arranjos metropolitanos ampliam ou não as

capacidades dos municípios?

5. Como funciona o arranjo metropolitano da Baixada Santista, que inclui o

CONDESB, AGEM e o Fundo?

6. Quais pontos positivos vê no CONDESB/ AGEM?

7. Como avalia a contribuição do arranjo para municípios tão diversos?

8. As reuniões do CONDESB, a atuação da AGEM/Fundo e Câmaras

Temáticas contribuem para o desenvolvimento metropolitano?

9. O que o arranjo representa para você e seu município? Qual sua

importância?

10.Sob quais aspectos seu município busca contribuição do arranjo? (Quais

temas? Como o município se apropria das capacidades ou dos

resultados das capacidades do arranjo?)

11. Você acredita que o CONDESB facilita o desenvolvimento de Políticas

Públicas em seu município? Quais contribuições o arranjo traz para as

prefeituras?

12.O que não seria capaz de fazer sem o CONDESB / AGEM / Fundo? Por

que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

13.O que ainda não consegue fazer junto com o CONDESB / AGEM /

Fundo? Por que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

14.O quanto o arranjo metropolitano influencia na questão financeira dos

municípios? (Economia ou não de recursos)

15.O quanto o arranjo metropolitano influencia no aspecto técnico (apoio ou

não de técnicos, profissionais)

16.Como é a relação da Diretoria da AGEM no processo do CONDESB?
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17.Quais são os dois ou três aspectos mais importantes para o

CONDESB/AGEM funcionarem?

18.Como é a relação entre os prefeitos dentro do CONDESB? (questões

políticas, influências, embates, questões políticas e eleitorais etc)

19.Como avalia a participação do Governo do Estado de São Paulo na

atuação do CONDESB? (há oportunidades e desafios com/sem

alinhamento político?)

20.Quais principais potencialidades e quais desafios de desenvolvimento

econômico para a região? E para seu município?

21.Como avalia a contribuição do CONDESB no desenvolvimento

econômico da Baixada Santista? E do seu município? (o que contribui e

o que não contribui mas poderia contribuir)

22.De que maneira e com qual prioridade o tema do turismo é considerado

e tratado dentro do arranjo?

23.Como avalia a relação da CT com o CONDESB? AGEM? E Fundo?

24.Quais pontos positivos vê na CT Turismo? E negativos?

25.Como avalia a contribuição do CONDESB no desenvolvimento do

Turismo da Baixada Santista? E do seu município? (o que contribui e o

que não contribui mas poderia contribuir)
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA: MEMBROS DA CÂMARA
TEMÁTICA DE TURISMO

1. Qual o seu nome e sua função atualmente?

2. Entre 2017 e 2020, qual era sua função no órgão onde trabalhava?

3. Entre 2017 e 2020, quais eram suas atribuições em relação ao arranjo

metropolitano?

4. Que tipo de dificuldade um arranjo metropolitano como da BS costuma

enfrentar?

5. Em que medida os arranjos metropolitanos ampliam ou não as

capacidades dos municípios?

6. Como funciona o arranjo metropolitano da Baixada Santista, que inclui o

CONDESB, AGEM e o Fundo?

7. Quais pontos positivos vê no CONDESB/ AGEM?

8. As reuniões do CONDESB, a atuação da AGEM/Fundo e Câmaras

temáticas contribuem para o desenvolvimento metropolitano?

9. O que o arranjo representa para você e seu município? Qual sua

importância?

10.Sob quais aspectos seu município busca contribuição do arranjo? (Quais

temas? Como o município se apropria das capacidades ou dos

resultados das capacidades do arranjo?)

11. Você acredita que o CONDESB facilita o desenvolvimento de Políticas

Públicas em seu município? Quais contribuições o arranjo traz para as

prefeituras?

12.O que não seria capaz de fazer sem o CONDESB / AGEM / Fundo? Por

que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

13.O que ainda não consegue fazer junto com o CONDESB / AGEM /

Fundo? Por que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

14.O quanto o arranjo metropolitano influencia na questão financeira dos

municípios? (Economia ou não de recursos)

15.O quanto o arranjo metropolitano influencia no aspecto técnico (apoio ou

não de técnicos, profissionais)
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16.Como avalia a participação do Governo do Estado de São Paulo na

atuação do CONDESB? (há oportunidades e desafios com/sem

alinhamento político?)

17.Quais as principais potencialidades e quais os desafios de

desenvolvimento econômico para a região? E para seu município?

18.Como avalia a contribuição do CONDESB no desenvolvimento

econômico da Baixada Santista? E do seu município? (o que contribui e

o que não contribui mas poderia contribuir)

19.Qual era sua relação com a CT?

20.Como funciona a CT de Turismo? (atribuições, governança, Quem

participa das reuniões? Existe regulamento? É utilizado? processo

decisório)

21.Como é feito o planejamento do trabalho e da atuação da CT?

22.Quais são os dois ou três aspectos mais importantes para a CT

funcionar?

23.Quais desafios e dificuldades a CT enfrenta?

24.Quais os projetos ou programas da CT? Como funcionam?

25.Qual o papel do coordenador da CT em relação ao CONDESB e AGEM?

26.Como avalia a relação da CT com o CONDESB? AGEM? E Fundo?

27.Quais os resultados já alcançados pela CT de Turismo?

28.Como a CT de Turismo se relaciona com as demais CTs?

29.Qual a relação entre a CT e as prefeituras?

30.Como avalia o papel/participação do Estado na atuação da Câmara

Temática? (SDR, Secretaria Estadual de Turismo)

31.Como avalia o aumento significativo de encontros da CT em 2019 se

comparado aos demais anos?

32.Em que medida a CT ampliou ou não a capacidade dos municípios de

atuarem na área do Turismo? É possível identificar alguma melhoria

para o município a partir da atuação da CT?

33.Tem profissionais exclusivos na CT?

34.Como avalia a capacidade financeira da CT / destinação de recursos da

AGEM / Fundo para turismo?

35.O que a CT representa para você e seu município?
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36.Quais pontos positivos vê na CT Turismo? E negativos?

37.De que maneira a sustentabilidade é considerada no desenvolvimento

dos projetos e programas da CT?

38.Como avalia a contribuição do CONDESB no desenvolvimento do

Turismo da Baixada Santista? E do seu município? (o que contribui e o

que não contribui mas poderia contribuir)
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA: REPRESENTANTES DO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1. Qual o seu nome e sua função atualmente?
2. Entre 2017 e 2020, qual era sua função no órgão onde trabalhava?
3. Entre 2017 e 2020, quais eram suas atribuições em relação ao arranjo

metropolitano?
4. Como funciona o arranjo metropolitano da Baixada Santista, que inclui o

CONDESB, AGEM e o Fundo?
5. Quais pontos positivos vê no CONDESB/ AGEM?
6. Como avalia a contribuição do arranjo para municípios tão diversos?
7. As reuniões do CONDESB, a atuação da AGEM/Fundo e Câmaras

temáticas contribuem para o desenvolvimento metropolitano?
8. O que o arranjo representa para você e seu município? Qual sua

importância?
9. Sob quais aspectos seu município busca contribuição do arranjo? (Quais

temas? Como o município se apropria das capacidades ou dos
resultados das capacidades do arranjo?)

10.Você acredita que o CONDESB facilita o desenvolvimento de Políticas
Públicas em seu município? Quais contribuições o arranjo traz para as
prefeituras?

11. O que não seria capaz de fazer sem o CONDESB / AGEM / Fundo? Por
que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

12.O que ainda não consegue fazer junto com o CONDESB / AGEM /
Fundo? Por que? (explorar aspectos técnicos e financeiros/fiscais)

13.O quanto o arranjo metropolitano influencia na questão financeira dos
municípios? (Economia ou não de recursos)

14.O quanto o arranjo metropolitano influencia no aspecto técnico (apoio ou
não de técnicos, profissionais)

15.De que maneira e com qual prioridade o tema de turismo é considerado
e tratado dentro do arranjo?

16.Qual era sua relação com a CT?
17.Como começou a Câmara Temática de Turismo? Quais as motivações

para sua criação e manutenção? Quais municípios fizeram parte da
organização e lideraram o processo?

18.Quais os momentos mais marcantes para a Câmara Temática? Algum
evento foi um divisor de águas para a Câmara?

19.Quais as primeiras atividades realizadas pela Câmara Temática? Como
foi esse processo?

20.A CT passou por algum tipo de revisão/reajuste? Se sim, o que motivou?
(2017)

21.Como funciona a CT de Turismo? (atribuições, governança, Quem
participa das reuniões? Existe regulamento? É utilizado? processo
decisório)
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22.Como é feito o planejamento do trabalho e da atuação da CT?
23.Quais são os dois ou três aspectos mais importantes para a CT

funcionar?
24.Quais desafios e dificuldades a CT enfrenta?
25.Quais os projetos ou programas da CT? Como funcionam?
26.Qual o papel do coordenador da CT em relação ao CONDESB e AGEM?
27.Como avalia a relação da CT com o CONDESB? AGEM? E Fundo?
28.Quais os resultados já alcançados pela CT de Turismo?
29.Como a CT de Turismo se relaciona com as demais CT?
30.Qual a relação entre a CT e as prefeituras?
31.Como avalia o papel/participação do Estado na atuação da Câmara

Temática? (SDR, Secretaria Estadual de Turismo)
32.Como avalia o aumento significativo de encontros da CT em 2019 se

comparado aos demais anos?
33.Em que medida a CT ampliou ou não a capacidade dos municípios de

atuarem na área do Turismo? É possível identificar alguma melhoria
para o município a partir da atuação da CT?

34.Tem profissionais exclusivos na CT?
35.Como avalia a capacidade financeira da CT / destinação de recursos da

AGEM / Fundo para turismo?
36.O que a CT representa para você e seu município?
37.Quais pontos positivos vê na CT Turismo? E negativos?
38.De que maneira a sustentabilidade é considerada no desenvolvimento

dos projetos e programas da CT?
39.Como avalia a contribuição do CONDESB no desenvolvimento do

Turismo da Baixada Santista? E do seu município? (o que contribui e o
que não contribui mas poderia contribuir)
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