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Título do Projeto: Capacidades estatais e políticas públicas no MERCOSUL Uma 

abordagem interdisciplinar.  

 

1. Apresentação da proposta 

A presente proposta de pesquisa tem como objetivo analisar as capacidades 

estatais para as etapas de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 

sectoriais, a partir de uma abordagem interdisciplinar. Seguindo Skocpol (1985, p. 9), 

definimos capacidade estatal como a “habilidade do Estado de implementar seus 

objetivos, particularmente diante da oposição de grupos sociais poderosos”. Trata-se de 

entender por que alguns Estados enfrentam maiores ou menores dificuldades para atingir 

objetivos variados (Souza, 2015). Pela importância nas dinâmicas de desenvolvimento 

socioeconômico, o projeto enfatiza seis eixos temáticos: 1. Meio ambiente, 2. Políticas 

econômicas, 3. Social, desigualdade e renda, 4. Infraestrutura, e 5. Democracia digital e 

participação. Para tal fim se conformou uma equipe com pesquisadore de três países 

(Brasil, Argentina e Uruguai) de seis áreas de atuaçã conforme a tabela CNPq diferentes 

(Sociologia, Economia, Ciência Política, Interdisciplinar, Direito e Saúde Coletiva), 

contemplando a participação de nove universidades (UBA, UNSAM, UNILA, UFF, 

UFPR, IESP-UERJ, UDELAR, UFPA, UFRJ).  

O projeto continua esforços prévios sobre a temática das capacidades estatais e 

prevé atividadades de pesquisa, divulgação de resultados e formação de recursos em 

pesquisa e tem uma orientação aplicada (policy oriented) que busca divulgar os achados 

de modo de influênciar as políticas públicas.  As principais perguntas que norteiam a 

proposta é: Quais as capacidades estatais necessárias para a implementação, formulação 

e avaliação de políticas públicas setoriais? Qual a relação entre construção de capacidades 

estatais e mudança instituconal? Quais são as consequências do processo de desmonte de 

políticas públicas sobre as capacidades estatais? Como se caracteriza o processo de 

desmonte de políticas e qual o seu impacto sobre as capacidades estatais?  
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O objetivo último é chegar a conclusões que visam expandir as capacidades 

estatais para o desenvolvimento, entendido este um processo de mudança estrutural que 

gera uma uma melhora constante na qualidade de vida das pessoas.  Entendemos o 

conceito de capacidade estatal de forma dinâmica, considerando que os países estruturam 

seus processos de desenvolvimento por meio da aquisição de “atributos de estatidade” 

(Oszlak, 1978). Ao entender o desenvolvimento como um processo, o foco incide sobre 

os pontos de inflexão que possibilitam a mudança institucional.  

 

2. Caracterização do problema e justificativa 

A presente proposta representa o esforço inicial de articular uma proposta de pesquisa 

que investigue quais as capacidades estatais que o Brasil e os países do MERCOSUR 

deve aprimorar, fortalecer ou construir de modo de fortalecer o arcabouço institucional 

para formular e implementar políticas públicas consistentes com uma agenda de 

desenvolvimento socioeconômico. O projeto recupera, em parte, elementos de uma 

pesquisa desenvolvida em parceria entre o IPEA e o INCT-PPED, adaptada ao contexto 

de uma crise sistêmica inédita, desencadeada pela expansão da COVID-19. 

O papel do Estado nas dinâmicas socioeconômicas constitui um dos principais 

eixos de pesquisa da literatura sobre desenvolvimento (Bresser, 2007; 2011; 2016; Boschi 

& Gaitán, 2010, Cepal, 2012; De Paula, 2009; Diniz & Gaitán, 2016; Gaitán, 2014; Woo 

Cumings, 1999; Wade, 1990; Chang & Rewthory, 1995; Evans et al., 1995; Johnson, 

1982; Kholi, 2004). Nessa discussão salienta-se que os Estados são importantes para o 

fortalecimento de competências organizacionais (Weiss, 2003; Kohli, 2004), inovação 

( Mazzucato, 2013) e competitividade (CEPAL, 2012). Nesse debate, salienta-se como as 

metas e estratégias são definidas para alcançar o crescimento e o desenvolvimento 

(Boschi e Gaitán, 2010), o que refere à capacidade concreta de formular e implementar 

políticas públicas eficazes. Nesse sentido, abordagens neo-weberianas e neo-

institucionalistas sobre as trajetórias de países bem sucedidos em atravessar processos de 

catching-up, diversificação produtiva e inserção internacional, contribuíram a salientar a 

importância das capacidades estatais (Evans, 1995; 2008; Skocpol et al, 1985). A ideia 

de “trazer o Estado de volta” (Rueschemeyer , Skocpol & Evans (1985) coloca no centro 
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da pesquisa a noção de autonomía relativa do Estado para lograr 

os objetivos que define. Nos anos noventa, conceptos como governabilidade ou 

qualidade do governo intentaran analizar a capacidade de ação dos Estados salientando a 

necessidade de melhorar o desempenho das agências públicas (Issuani , 2012).  

Pode-se afirmar, de modo simples, que as capacidades do Estado expressam as 

vantagens e fortalezas para formular e implementar políticas setoriais em áreas 

estratégicas para o desenvolvimento: investimento em ciência e tecnologia, inovação, 

estratégias de crescimento, criação de emprego e renda e políticas de proteção, entre 

outras. Uma produção crescente busca analisar quais as capacidades que os Estados 

devem gerar para impulsionar políticas públicas eficientes e desenvolvimento (Dincecco, 

2012; Cingolani, 2013; ; Acemoglu & Robinson, 2012; Boschi & Gaitán, 2018; Centeno 

et al., 2017; Repetto, 2004; Soifer, 2015; Souza, 2015; vom  Hau, 2012; Gomide & Pires, 

2014; Cardenas, 2010); não apenas as capacidades de tipo burocrático-administrativo 

(cerne dos estudos que “trouxeram o Estado de volta” nos anos 1980´s), mas também 

políticas, tendo em vista a necessidade de articular interesses e comportamentos diversos. 

Assim, na definição da agenda, o elemento assume um papel estratégico (Perissinoto, 

2014; 2020) para articular convergências em torno de um núcleo de políticas. Assim, a 

capacidade estatal expressa habilidade para alcanzar objetivos  de desenvolvimento 

ecoômico e social e para formular e implementar políticas para perseguir tais objetivos. 

Isso se relaciona, no plano do aparato do Estado, com a mudança instituciona.  

A discussão sobre capacidades, em ocasiões de alta abstração teórica, deve ser 

pensada no contexto das conjunturas específicas dos países e a geopolítica global. A crise 

internacional provocada pela rápida difusão do COVID-19 chama a atenção sobre o 

mundo pós-pandemia. De fato, criou-se uma tensão entre apocalípticos e otimistas sobre 

a volta a uma suposta normalidade ou o trânsito para um cenário inédito.  Nesse sentido, 

Rodrik (2020) afirma que a pandemia tem reforçado o dualismo dentro das nações e entre 

nações, entre países tecnologicamente avançados e integrados globalmente e aqueles que 

ficaram atrasados. Em sua opinião, essa dinâmica acaba por aprofundar a desigualdade e 

insegurança econômica no interior dos países e, fundamentalmente, entre países, 

impactando na capacidade de dar resposta aos desafios da mundialização. Outras análises 



 
 

5 | P á g i n a  
 

salientam o surgimento de tendências nacionalistas, como demonstrado no acirramento 

das disputas comerciais entre China e Estados Unidos.  

Essa particular conjuntura crítica se combina, no caso do Brasil e outros países do 

sul global, com uma situação idiossincrática que interpela o próprio conceito de 

capacidade estatal: o desmonte de políticas (dismantling), definido por Bauer & Knill, 

2014, p. 4) como uma situação particular de mudança de política (policy change) que se 

expressa na eliminação de políticas e programas ou na alteração na generosidade ou 

abrangência dos mesmos. Em última instância, o desmonte de políticas refere-se a uma 

redução ou diminuição dos acordos políticos existentes. A proposta dos autores orienta-

se por duas questões: i. sob quais condições os políticos se envolvem no desmonte de 

políticas, considerando que, em algumas circunstâncias, as mudanças afetam 

negativamente certos grupos sociais? ii. Se os políticos tentam se envolver no desmonte 

de políticas, é possível explicar que tipo de estratégia eles escolherão, dadas as 

preferências de outros atores, restrições e oportunidades institucionais e fatores 

contextuais específicos? (Bauer et al., 2014, p.30). As elites políticas são atores centrais. 

O comportamento destes atores é moldado pelas instituições e os contextos políticos, em 

que o foco é a decisão dos atores e as estratégias de desmonte. Um amplo conjunto de 

reformas (previdenciária, trabalhista) e ações do Estado brasileiro (privatizações, ênfase 

na austeridade fiscal, perda de importância da estrutura dos bancos públicos e empresas 

estatais, corte de programas sociais, etc.), impactam de modo significativo sobre a 

capacidade concreta do país alavancar uma estratégia de desenvolvimento. Num contexto 

de baixo crescimento, o pensamento conservador, apoiado na necessidade de dar sinais 

ao mercado como estratégia de desenvolvimento, representa, assim, um empecilho 

significativo. 

No entanto, como salientado por Centeno (2017), capacidade é um conceito que 

pode ser pensado de modo independente do resultado ou da “utilização” (Gomide, 2020). 

Assim, em contextos de reversão da intervenção estatal, a agenda de pesquisa não pode 

ficar reduzida a analisar a direção, intensidade ou impacto do desmonte; é necessário 

identificar quais as capacidades “latentes”, isto é, capacidades que o Estado possui e são 

sublimadas por uma coalizão de governo. Nessa tarefa, a análise da resiliência – isto é, a 
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capacidade dos atores estratégicos de confrontar cenários adversos - adquire relevância. 

Analisar os elementos da capacidade é central nesta tarefa: os atores políticos (e o seu 

papel na decisão da agenda), a burocracia (chave na implementação das políticas) e a 

sociedade, em particular, os atores estratégicos (por seu papel de apoio ou ativação da 

agenda).  

A dinâmica da construção e desmonte de capacidades estatais deve ser analisadas, 

assim, como parte intrínseca da trajetória institucional dos países. Trata-se de pesquisar 

movimentos que não são, necessariamente, progressivos ou lineares. O aparato 

administrativo do Estado está permeado, em diferentes cenários e conjunturas, por 

diversas configurações de inter-relação entre ideias e interesses que levam à consolidação 

ou mudança institucional. A orientação e intensidade dos movimentos que conformam a 

trajetória institucional se relaciona, nesse sentido, com processos que podem gerar 

desmonte, mas também, criação e reconstrução de políticas; processos que apresentam 

relação, por sua vez, com as diferentes políticas (policies). Como afirmam Rueschmeyer, 

Evans e Scokpol, (1985, p. 17) não há razão para assumir, a priori, que os padrões de 

fortalezas e debilidades serão homogêneas nas diferentes áreas.  

Nesse sentido, os países do MERCOSUL representam casos particulares de 

análise. No Brasil, o desmonte de políticas, promovido no plano do governo federal, é 

concomitante com a manifestação de “resiliência” de capacidades construídas 

historicamente ou, ainda, construção de novas capacidades. O protagonismo do sistema 

público de saúde no enfrentamento à COVID-19 através do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e amplas redes de pesquisa, que incluem parcerias internacionais em pesquisa e 

inovação, é um exemplo paradigmático da complexidade de investigar a orientação e 

intensidade das políticas à luz do eixo desmonte-capacidade-resiliência. Como enfatizam 

Carvalho e Rossi (2020), no Brasil, durante a pandemia a ideia de austeridade fiscal foi 

substituída pela realidade impositiva da COVID-19. Em última instância, houve uma 

mudança de agenda pública que orientou os gastos em saúde pública, assistência social 

(por meio da implementação do auxílio emergencial), assim como em créditos e isenções 

a empresas. Em sentido semelhante, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai observa-se 
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uma dinâmica de alternância política na qual se observam processos de desmonte e 

resiliência de capacidades estatais. 

Os paíes selecionados para o presente estudio, como outras economias de renda 

média, enfrenta assim, uma situação complexa: uma crise interna no contexto de uma 

instabilidade internacional sem precedentes recentes. As crises ocupam um papel especial 

nas análises sobre desenvolvimento capitalista (Gerschenckron, 1986), ao representar 

momentos de reconfiguração que podem gerar rearranjos na agenda de prioridades dos 

decisores públicos. São, nesse sentido, conjunturas críticas que podem abrir janelas de 

oportunidade para reforçar as capacidades estatais ou, pelo contrário, atenuá-las, diminuí-

las ou bloqueá-las.  

Pela importância nas dinâmicas de desenvolvimento socioeconômico, o projeto 

enfatiza cinco eixos temáticos: democracia digital, sustentabilidade ambiental, criação de 

emprego de qualidade e proteção social, sustentabilidade macroeconômica e estilos de 

inserção internacional. Tendo em conta que as capacidades dos Estados não são 

homogêneas nas diferentes áreas, espera-se que os diferentes estudos incorporem diversos 

casos nacionais em função do eixo estratégico analisado, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral  

• Contribuir ao Estado da arte sobre capacidades estatais em áreas prioritárias para 

o desenvolvimento nos países do MERCOSUL.  

 

3.2. Objetivos específicos 

• Explicar as causas das capacidades estatais em áreas prioritarias para o 

desenvolvimento (inovação, políticas de emprego e proteção, meio ambiente, 

economia) nos países do MERCOSUL 

• Indagar a relação entre as capacidades estatais e o processo de desmonte de 

políticas. 
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• Estabelecer una perspectiva comparada das capacidades estatais em setores 

selecionados nos países do MERCOSUL. 

 

4. Procedimentos metodológicos  

O presente projeto, ao analisar o Brasil, em perspectiva comparada com os outros países 

do MERCOSUL, visa contribuir a entender quais as capacidades prioritárias para 

consolidar uma agenda de desenvolvimento. A pesar de los diferentes enfoques, Hanson 

& Sigman (2012 , p. 1) identificamn três problemas para a mensuração das capacidades 

estatais: “ Primero, en ausencia de una definición clara de los conceptos que subyacen a 

la capacidad estatal, los investigadores pueden seleccionar medidas que no representen 

efectivamente la dimensión (s ) de la capacidad estatal más relevante para su investigación 

. En segundo lugar, la cobertura geográfica y temporal suele ser escasa. En tercer lugar, 

es difícil para los investigadores emplear medidas distintas de conceptos de interés como 

el desarrollo económico o el tipo de régimen”. O método comparado e o uso de rastreio 

de processos em diferentes políticas setoriais pode contribuir para dar resposta aos 

problemas mencionados. 

O método comparado, por suas fortalezas para indagar sobre dinâmicas 

particulares de modo sincrônico, constitui-se fundamental para uma pesquisa policy-

oriented. O projeto tem como objetivos principais avaliar quais as capacidades estatais 

para produção de políticas públicas para o desenvolvimento, em contexto de crise 

sistêmica e identificar oportunidades para o fortalecimento/construção de capacidades 

estatais para a formulação e implementação de políticas de desenvolvimento 

socioeconômico.  

Em termos gerais, a proposta representa um estudo comparado de N pequena. 

Como afirmam King, Keohane & Verba (1994: 139) nos estudos qualitativos “(…) 

selection (of cases) must be done in an intentional fashion, consistent with research 

objectives and strategies”. Nesse sentido, se adota um desenho metodológico baseado em 

desenhos semelhantes (Przeworski & Teune, 1970), estratégia que considera que os casos 

selecionados devem apresentar valores semelhantes em um conjunto de variáveis 

consideradas constantes. Nesse sentido, trata-se de identificar uma ou mais variáveis 
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independentes. Para isso se fará uso do process tracing, técnica útil para intentar explicar 

“why certain cases have specific outcomes” (Mahoney, 2010: 132). Específicamente se 

trata de avaliar a importância de fatores causales que cumpram o requisito de necessidade 

e suficiência. A observação de processos causais deve fornecer informação sobre a 

presença e efeito da variável independente (Mahoney, 2010: 125).  

De todos modos, indagar sobre as capacidades estatais em diversas áreas 

demanda, necessáriamente, uma aboragem interdisciplinar. Nesse sentido, a pesquisa 

promove a interdisciplinariedade como  prática de aproximação do objeto de estudo e 

criação de conhecimento (Fazenda, 2009); a través da cooperação entre pesquisadores 

com diferentes formações e áreas de atuação. Junto com a metodologia mais geral, espera-

se que a prática interdisciplinar leve à análise das capacidades em políticas públicas 

setoriai consideradas estratégicas para o desenvolvimento:  1. Meio ambiente, 2. Políticas 

econômicas, 3. Social, desigualdade e renda, 4. Infraestrutura, e 5. Democracia digital e 

participação. 

De particular importância para o projeto é identificar a existência de processos de 

desmonte (de que tipo, em que contexto), deconstrução e reconstrução de políticas de 

desenvolvimento; a presença de resistência burocrática; os atores envolvidos 

(governamentais e não governamentais). Para tal fim, se utiliza a estratégia de process 

tracing.  

Em termos operacionais, o projeto é dividido em diferentes fases, desde a revisão 

da literatura e a formação do referencial teórico e conceitual até a elaboração do relatório 

final. 

1. A revisão da literatura e construção de um quadro analítico para a adoção de um 

conceito de capacidade estatal. 

2. Mapeamento de agências estratégicas em cada país com impacto sobre as capacidades 

estatais nas políticas selecionadas.  

3.  Trabalho de recopilação de fontes secundárias.  

4. Entrevistas semi-estruturadas. Trabalho de campo. A pesquisa inclui análise 

qualitativa, para a qual se realizarão um conjunto de entrevistas com atores estratégicos 
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dos campos econômico, político e sindical. Se utilizarão também entrevistas feitas por 

outros projetos de pesquisa.  

 

 

5. Resultados esperados da pesquisa 

Assim, busca-se atingir os seguintes resultados a partir da realização da presente pesquisa. 

A pesquisa tem um caráter policy oriented. O objetivo último é chegar a conclusões que 

visam expandir as capacidades estatais para o desenvolvimento do país. Espera-se que a 

articulação entre os diferentes pesquisadores contribua para a obtenção de diferentes 

resultados, listados a seguir:  em diferentes produtos, tais como: 

5.1 Criação de conhecimento que contribua ao entendimento das capacidades estatais, em 

particular em relação ás etapas de formulação, implementação e avaliação de políticas 

públicas, a mudança institucional, o papel das ideas e coalizões de atores nos países do 

MERCOSUL.  

5.2 Avanço na consolidação do grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Proteção Social” da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 

5.3. Promoção da pesquisa interdisciplinar aplicada no âmbito da UNILA, assim como 

desenvolver a cooperação com pesquisadores de outras universidades públicas no Brasil, 

na Argentina e no Uruguai.  

5.4 Elaboração por parte da equipe de pesquisadores de artigos científicos, a serem ser 

apresentados em eventos de relevância sobre atemática pesquisada, assim como do 

compromisso de envio destes para publicação em periódicos científicos especializados; 

5.5 Publicação de textos de discussão com resultados das pesquisas desenvolvidas pela 

equipe de pesquisadores.  

5.6 Realização de encontros ou seminários públicos, seja no formato presencial ou virtual 

com o intuito de publicizar a metodologia, os resultados parciais e finais da presente 

pesquisa.  

5.7 Realização de dois workshops e um seminário internacional no âmbito da UNILA, 

com ampla participação da comunidade interna e externa. 

5.8. Formação de discentes de graduação e pós graduação em iniciação da pesquisa.  
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6. Medios de divulgação e publicização dos resultados 

O projeto visa não apenas gerar conhecimento original e inovador para aprimorar o Estado 

da arte sobre Estado, capacidades estatais e políticas públias, mas também, tentar 

influênciar as políticas públias na órbita municipal, estadual ou federal. Considerando a 

importância de divulgar os resultados de pesquisa científica financiada com recursos 

públicos, a presenta proposta planteia a divulgação em três eixos, de modo de divulgar 

resultados parciais e finais da pesquisa.  

• O primeiro eixo de divulgação consiste na publicação de Textos de Discussão com 

resultados das pesquisas setoriais com um olhar interdisciplinar e incentivando a 

autoria em colaboração. Para tal fim o “Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Proteção Social” da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA) edita os Documentos de Economia e Políticas Públicas (ISSN: 2594-

391X). Ademais, vários integrantes são editores ou membros de corpo editorial 

de revistas. Por outro lado, o ompromisso no envio de artigos para publicação em 

periódicos especializados sobre a temática discutida na pesquisa.  

• O segundo eixo consiste na tradução ao português de textos essenciais para a 

temática da pesquisa: capacidades para o desenvolvimento.  

• O terceiro eixo de divulgação consiste, por um lado, na realização de um 

seminário internacional sobre “Estado e políticas públicas para o 

desenvolvimento: uma abordagem interdisciplinar das capacidades estatais”. O 

evento se realizará na Unila com a participação de todos os pesquisadores da 

proposta como também a expectativa de convidar pesquisadores internacionais. 

E, por outro, na realização de encontros ou seminários públicos, seja no formato 

presencial ou virtual com o intuito de publicizar a metodologia, os resultados 

parciais e final da presente pesquisa. Propomos, em principio, a realização de dois 

workshops, um em 2022 e um em 2023. 

 

7. Cronograma físico/ financiero 

 



 
 

12 | P á g i n a  
 

 

 

Evento Características Data Projeção orçamentária 

Workshop inicial da equipe de 

pesquisa 

Reunião virtual dadas as 

restriçóes derivadas da 

COVID-19 

Fevereiro de 2022 ----- 

Elaboração de paper 

conceitual sobre capacidades 

estatais 

Definição conceitual e 

operacional para que os 

trabalhos individuais 

tenham uma abordagem 

coerente e convergente 

Marzo/junho  de 2022 ----- 

Reunião períodica da equipe 

de pesquisa 

Apresentação de tarefas 

realizadas e posta em 

comum de empecilhos de 

trabalhos futuros. 

Modalidade virtual 

Junho de 2022 ---- 

Primeiro  relatório parcial Detalhe das atividades 

realizadas e prestação de 

contas 

Julho de 2022 ---- 

Realização de workshop 

“Estado, políticas públicas e 

capacidades estatais” 

Apresentação de avanços 

de pesquisa e 

participação de 

convidados externos de 

referência na temática de 

capacidades estatais e 

políticas públicas. 

Modalidade virtual. 

Espaço reservado para 

discussão do grupo de 

pesquisa sobre avanços e 

atividades futuras. 

Outubro/novembro de 

2022 

R$ 2000 

Detalhe: Serviço de tradução para 

convidados externos (RS 2000) 

Segundo relatório parcial Detalhe das atividades 

realizadas e prestação de 

contas 

Dezembro de 2022 ---- 

Publicação de relatórios 

temáticos em diferentes 

publicações, incluindo 

traduções de textos relevantes 

para a temática de 

capacidades estatais e 

políticas públicas; 

Publicação de Textos de 

discussão realizados 

pelos pesquisadores da 

equipe e tradução de 

textos de pesquisadores 

relevantes. Em particular 

sobre: 

*meio ambiente 

A definir, entre julho de 

2022 e julho de 2024 

R$ 4000 

Detalhe:  

*traduções (100 páginas x R$ 35: 

R$ 3500). 

*serviço de editoração (R$ 500). 
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*emprego e políticas de 

proteção social 

*infra-estrutura 

*geopolítica 

*democracia digital e 

participação 

 

Trabalho de campo Insumo para as diferentes 

pesquisas setoriais: 

realização de surveys e 

pesquisa de campo 

Março de 2022 a julho de 

2024 

R$ 8000 

Detalhe: 

Diárias e passagens (R$ 4000) 

Survey (R$ 4000) 

Reunião periódica da equipe 

de pesquisa 

Apresentação de tarefas 

realizadas e posta em 

comum de empecilhos de 

trabalhos futuros. 

Modalidade virtual 

Junho de 2023 ---- 

Terceiro relatório parcial Detalhe das atividades 

realizadas e prestação de 

contas 

Julho de 2023 ---- 

Reunião periódica da equipe 

de pesquisa 

Apresentação de tarefas 

realizadas e posta em 

comum de empecilhos de 

trabalhos futuros. 

Modalidade virtual 

Julho de 2024 ---- 

Realização de workshop 

“Estado e Capacidades 

estatais: um olhar 

interdisciplinar” 

Apresentação de avanços 

de pesquisa e 

participação de 

convidados externos de 

referência na temática de 

capacidades estatais e 

políticas públicas. 

Modalidade virtual. 

Espaço reservado para 

discussão do grupo de 

pesquisa sobre avanços e 

atividades futuras. 

Outubro/novembro de 

2023 

R$ 2000 

Detalhe: Serviço de tradução para 

convidados externos (RS 2000) 

Quarto relatório parcial Detalhe das atividades 

realizadas e prestação de 

contas 

Decembro de 2023 ---- 

Apresentação de paper 

relacionado com os avanços 

Participação em evento 

científico internacional 

para apresentar trabalho 

A definir: julho de 2022 a 

julho de 2024. 

R$7000 

Detalhe: 
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da pesquisa em congresso 

científico internacional 

relacionado com a 

pesquisa 

Inscrição a evento científico 

internacional (R$ 2000) 

Diárias (R$ 3000, de acordo a 

tabela CNPq) 

Passagens (R$ 2000) 

Publicação de artigos em 

revistas indexadas 

Publicação de artigos em 

revistas indexadas (de 

preferência qualis A/B e 

internacionais)  

2023-2024 ---- 

Apresentação de capítuos para 

publicaçao em volume 

Entrega por parte dos 

pesquisadores dos 

capítulos para o volume 

“Capacidades estatais, 

políticas públicas e 

desenvolvimento.Uma 

abordagem 

interdisciplinar” 

Até março de 2024  

Quint relatório parcial Detalhe das atividades 

realizadas e prestação de 

contas 

Julho  de 2024 ---- 

Publicação de volume sobre 

“Capacidades estatais, 

políticas e desenvolvimento. 

Uma abordaem 

interdisciplinar” 

Processo de editoração 

com capítulos dos 

pesquisadores 

envolvidos.  

Abril a outubro de 2024* 

 

R$ 4000 

Detalhe: editoração e publicação 

(R$ 4000) 

Apresentação de volume. 

Seminário internacional: 

“Estado, capacidades estatais 

e políticas setoriais: 

desmonte, resiliência e 

reconstrução” 

Realização de seminário Novembro de 2024 R$ 3000 

Detalhe:  

passagens convidados a Foz do 

Iguaçu (R$ 2000) 

Diárias (R$ 1000) 

Relatório final  Decembro de 2024/janeiro 

de 2025 

---- 

 *Considera-se um tempo médio de editoração de 6 meses. 

 

 

8. Relação da equipe de pesquisadores  
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Professor(a) Doctorado Área atuação 

CNPq 

Institui

ção 

País CV 

Flavio Gaitán Ciência 

Política  

Ciência Política 

e Relações 

Internacionais 

UNILA Brasil http://lattes.cnpq.br/146335
6234128259  

Alexandre 

Gomide 

Ciência 

Política 

Ciência Política IPEA Brasil http://lattes.cnpq.br/099460
1395715984 
 

Amilton 

Moretto 

Economia Economia UNILA Brasil http://lattes.cnpq.br/755215
4222422090  

Ana Celia 

Castro 

Economia Interdisciplinar UFRJ Brasil http://lattes.cnpq.br/482149
4129200374     

Estela Neves Ciência 

Política 

Interdisciplinar UFRJ Brasil http://lattes.cnpq.br/2467
610910500672 

Gustavo 

Gamallo 

Sociologia Sociologia Universi

dad de 

Buenos 

Aires 

(UBA) 

Argen

tina 
Cv em pdf.  

José Miguel 

Busquets 

Ciência 

Política 

Ciência Política 

e Relações 

Internacionais 

Universi

dad de 

la 

Repúbli

ca 

Uruguai 

(UDEL

AR) 

Urug

uai 
Cv em pdf. 

Maria 

Alejandra 

Nicolás 

Ciência 

Política 

Ciência Política 

e Relações 

Internacionais 

UNILA Brasil http://lattes.cnpq.br/266716
1274220754  

Maria 

Antonieta 

Parahyba 

Leopoldi 

Ciências 

Sociais 

Interdisciplinar UFF Brasil http://lattes.cnpq.br/929190
0718065458  

Maria  Lúcia 

Navarro Lins 

Brzezinski 

Direito Direito UNILA Brasil http://lattes.cnpq.br/838915

9617719697  

Moisés 

Balestro 

Sociologia Sociologia UNB Brasil  http://lattes.cnpq.br/50434

32252216418 

 

Nirvia Ravena Ciência 

Política 

Interdisciplinar UFPA Brasil http://lattes.cnpq.br/048644

5417640290  

Pilar 

Arcidiácono 

Ciências 

Sociais 

Ciência Política Universi

dad de 

Argen

tina 

CV em pdf 

http://lattes.cnpq.br/1463356234128259
http://lattes.cnpq.br/1463356234128259
http://lattes.cnpq.br/0994601395715984
http://lattes.cnpq.br/0994601395715984
http://lattes.cnpq.br/7552154222422090
http://lattes.cnpq.br/7552154222422090
http://lattes.cnpq.br/4821494129200374
http://lattes.cnpq.br/4821494129200374
http://lattes.cnpq.br/2467610910500672
http://lattes.cnpq.br/2467610910500672
http://lattes.cnpq.br/2667161274220754
http://lattes.cnpq.br/2667161274220754
http://lattes.cnpq.br/9291900718065458
http://lattes.cnpq.br/9291900718065458
http://lattes.cnpq.br/8389159617719697
http://lattes.cnpq.br/8389159617719697
http://lattes.cnpq.br/5043432252216418
http://lattes.cnpq.br/5043432252216418
http://lattes.cnpq.br/0486445417640290
http://lattes.cnpq.br/0486445417640290
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Siglas 

CBAE. Colégio  Brasileiro de Altos Estudos. 

IESP-UERJ. Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. 

INCT-PPED. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, 

Estratégias e Desenvolvimento. 

IPEA. Instituto de Planejamento Econômico do Estado. 

UBA. Universidad de Buenos Aires. 

UFF. Universidade Federal Fluminense. 

Buenos 

Aires 

(UBA) 

Renato Raúl 

Boschi 

Ciência 

Política 

  Ciência 

Política 

IESP-

UERJ 

Brasil http://lattes.cnpq.br/964370

5017969785  

Renato M. 

Perisinotto 

Ciências 

Sociais 

Ciência Política UFPR Brasil http://lattes.cnpq.br/669992

4446950517  

Silvia 

Aparecida 

Zimmermann 

Sociologia Interdisciplinar UNILA Brasil http://lattes.cnpq.br/243025

7571633286  

Gladys Amelia 

Vélez Benito 

Engenharia de 

Produção 

Saúde Coletiva UNILA Brasil http://lattes.cnpq.br/062757

5711367816  

Rafael 

Cardoso 

Sampaio  

Comunicação Comunicação/ 

Ciência Política 

UFPR Brasil http://lattes.cnpq.br/660348

0808884218  

Wellington 

Nunes 

Sociologia Ciência Política UNILA Brasil http://lattes.cnpq.br/312328

7281150803  

Ximena 

Simpson 

Ciência 

Política 

Ciência Política Universi

dad 

Naciona

l de San 

Martín 

(UNSA

M) 

Argen

tina 

Cv em pdf. 

http://lattes.cnpq.br/9643705017969785
http://lattes.cnpq.br/9643705017969785
http://lattes.cnpq.br/6699924446950517
http://lattes.cnpq.br/6699924446950517
http://lattes.cnpq.br/2430257571633286
http://lattes.cnpq.br/2430257571633286
http://lattes.cnpq.br/0627575711367816
http://lattes.cnpq.br/0627575711367816
http://lattes.cnpq.br/6603480808884218
http://lattes.cnpq.br/6603480808884218
http://lattes.cnpq.br/3123287281150803
http://lattes.cnpq.br/3123287281150803
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UFPA. Universidade Federal do Pará. 

UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

UFPR. Universidade Federal de Paraná. 

UNB. Universidade de Brasília. 

UNILA. Universidade Federal da Integração Latino-americana 

UNSAM. Universidad Nacional de San Martín 
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