
 1

Entre teorias e modelos de análise:  

uma proposta metodológica de pesquisa sobre transferência e difusão de políticas1 

Evelise Zampier da Silva2 

Samira Kauchakje3 

 

Resumo: O artigo apresenta uma discussão sobre o embasamento teórico e o método de análise 
de pesquisas que mobilizam os conceitos de transferência e difusão de políticas públicas. Nós 
observamos uma fragilidade nestes estudos, que se desdobra em dois aspectos. O primeiro é a  
falta de diálogo com os fundamentos teóricos, ou seja, com teorias de base que dariam suporte 
às teorias de transferência e difusão de políticas públicas, como o neoinstitucionalismo ou o 
culturalismo, a depender da opção teórico-metodológica do pesquisador, e o segundo aspecto 
diz respeito à ausência de discussões e exemplos sobre métodos de análise de políticas públicas 
aplicáveis a estes estudos. Entendemos que esse descompasso se deve ao fato de que as teorias 
de transferência e de difusão são teorias que podem ser classificadas como teorias de médio 
alcance ou seja, dedicadas à elaboração de noções e discussões conceituais e de método gerais, 
e não a oferecer delimitações metodológicas. Diante disso, neste artigo, propomos que as 
pesquisas empíricas sobre transferência e difusão devem conjugar: a) vinculação com 
fundamentos teóricos a depender da escolha do pesquisador; b) procedimentos metodológicos 
específicos (estudo de caso, process tracing, event history analysis, cross-case comparison, 
etc); combinados com c) métodos apresentados em modelos de análise de políticas públicas 
como o Punctuated Equlibrium Model (Baumgartner e Jones, 1993), ou o modelo de Multiple 
Streams (Kingdon, 1984). Nesse sentido, através de uma amostra de casos selecionados (artigos 
científicos publicados em revistas de estrato Qualis-A1 e Scimago-Q1), buscamos identificar 
as teorias de base adequadas a cada estudo, os procedimentos metodológicos específicos 
utilizados nos estudos empíricos sobre transferência e difusão e a possibilidade de conjugação 
de modelos de análise de políticas públicas nestes estudos. Pretendemos oferecer, assim, uma 
contribuição aos estudos sobre transferência e difusão de políticas, propondo procedimentos 
que poderão ser testados e aprimorados em pesquisas empíricas futuras. 

Palavras-chave: Transferência, difusão, políticas públicas, modelos de análise. 

 

1. Introdução 

O artigo discute a formulação de políticas públicas com base em processos de 

modelagem, ou seja, difusão e transferência de políticas. Nestes processos, uma política ou 

parte dela é adotada em um contexto diverso do original, e isso pode decorrer da ação ou 

interação de atores internos ou externos à burocracia estatal, interdependência entre as unidades 
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adotantes, emulação, coerção ou fatores como proximidade geográfica, similaridade cultural, 

problemas comuns, etc. 

Compreendemos que os estudos que mobilizam este campo de estudo demonstram uma 

fragilidade metodológica, em decorrência das teorias de transferência e difusão de políticas 

consistirem teorias de médio alcance, isto é, dedicadas à elaboração de noções e discussões 

conceituais e de método gerais, e não a oferecer delimitações metodológicas. Teorias de médio 

alcance explicam um conjunto determinado de fenômenos, que se ajustam às suas premissas 

(Arretche, 2007).  

Especificamente quanto ao nosso objeto, a fragilidade se desdobra em duas frentes. A 

primeira é a falta de debate com os fundamentos teóricos, ou seja, com teorias de base que 

dariam suporte às teorias de transferência e difusão de políticas públicas, como o 

neoinstitucionalismo ou o culturalismo, a depender da opção teórico-metodológica do 

pesquisador. A segunda advém da necessidade de lastrear os estudos que mobilizam estas 

teorias, não somente com procedimentos metodológicos próprios (estudo de caso, process 

tracing, event history analysis, cross-case comparison, etc) mas também com as abordagens 

que se voltam a análise da política pública, seus elementos e fases da formulação e 

implementação. Entre estas abordagens, consideramos que o modelo do Equilíbio Puntuado 

(Punctuated Equlibrium Model - Baumgartner e Jones, 1993), e o modelo dos Múltiplos Fluxos 

(Multiple Streams Model - Kingdon, 2003) trazem percepções úteis à análise da transferência 

e da difusão de políticas públicas. 

Assim, neste artigo, abordamos rapidamente a primeira debilidade da literatura – com 

relação à falta de diálogo com as teorias de base, ainda que nosso objetivo principal seja tratar 

da segunda fragilidade  apontada. Organizamos o artigo em seções. Após a introdução tratamos 

das teorias de base (2), após relacionamos as teorias de transferência e difusão com os modelos 

de análise de políticas públicas dos Múltiplos Fluxos e do Equilíbrio Pontuado (3), seguindo 

da análise dos estudos de caso (4) e considerações finais (5). 

2. Fundamentos teóricos e de análise de políticas públicas4 

 Política pública é resultado da ação do poder político, ou seja, envolve política (politics) 

processo de tomada de decisão com recursos públicos ou capacidade de influenciar a decisão 

a ser tomada (Kaplan & Lasswell 1979), ou um “conjunto de esforços feitos visando a participar 

do poder ou influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único 

                                                           
4 Os itens 2 e 3 trazem, de forma parcial, elementos de discussão incluída em capítulo de livro escrito pelas autoras, a ser 
publicado. 
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Estado” (Weber 2004:56). Política pública, é política, porque materializa avaliações, 

preferências, influências, contingências e obrigações do governo, e é pública, porque se aplica 

de modo geral, coercitivamente, à comunidade a que se dirige, e também devido à legitimidade 

de seu emissor, o Estado (Dye 1984:101). Ou seja, além de se alojar na esfera do Estado, a 

política pública é vinculante, independe de consenso ou aprovação acerca de seu conteúdo. 

Modelos já implementados em outras jurisdições podem influenciar a criação de 

políticas públicas. Nestes casos, fatores como interdependência entre unidades políticas 

(estados, governo central e unidades subnacionais, blocos regionais, etc), pressões políticas, da 

mídia ou da opinião pública, busca por melhores práticas ou por inovação, imposição, indução 

ou persuasão por organizações internacionais ou instituições financeiras internacionais, 

competição entre unidades, busca por legitimidade ou conformidade, etc; podem impulsionar 

os tomadores de uma unidade política a replicar políticas ou elementos de políticas que já foram 

adotadas em outros locais. 

Skocpol e Amenta (1986:147), discorrem sobre correntes analíticas que ressaltam o 

papel da geopolítica e da “modelagem cultural internacional”, como elementos que interferem 

na formulação de políticas. Aqui se inserem também as abordagens que tratam da transferência, 

difusão e convergência de políticas públicas (Dolowitz & Marsh, 1996, 2000; Walker, 1969; 

Rogers, 2003; Holzinger & Knill, 2005; Knill, 2005) e também o aprendizado (Bennett, 1991; 

Rose, 1993) e o isomorfismo (Di Maggio & Powell, 1983; Radaelli, 2000). Estas modalidades 

serão abordadas no item 4. 

Consideramos relevante compreender política pública, em Ciência Política, dentro de 

uma visão sistêmica, que busque fundamentos em teorias de base, o que permite um debate 

mais aprofundado acerca dos elementos constitutivos, processos e atores que perpassam o 

estudo dessa modalidade. Para elaboração teórica e análise de políticas públicas os 

fundamentos que podem oferecer contribuições produtivas são teorias como o pluralismo, 

neomarxismo, neoinstitucionalismo da escolha racional e neoinstitucionalismo histórico5, 

analisadas de modo sistemático no quadro 2, a seguir.  

 

 

 

 

                                                           
5 Nossa opção é pelas teorias que têm mais proximidade com a Ciência Política. 
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Quadro 2 – Fundamentos teóricos das políticas públicas 

Teoria Autor Ênfase 

Comportamentalismo/ 

Culturalismo 

      ↓ 

Pluralismo 

Easton (1968), Lindblom 
(1981), Dahl (1989, 1997, 
2005) 

Como a sociedade influencia a tomada 
de decisão do governo. 

Controle eleitoral da decisão 
governamental 

Responsividade do governo às 
preferências de eleitores 

Conexão entre voto e políticas públicas 

Eleitores votam em governos que 
ofertam políticas de sua preferência, o 
que influencia as escolhas políticas dos 
governantes.  

Estrutural-funcionalismo 

      ↓ 

Neomarxismo 

Poulantzas (1978), Offe 
(1984), Miliband (1983) 

 

O Estado possui os meios de controle 
que suportam o sistema social em que 
a classe dominante é beneficiária 

Os objetivos governamentais são 
limitados pelas repercussões que terão 
em empregos, investimentos e 
produção. 

Dependência estrutural do Estado ao 
capitalismo 

Neoinstitucionalismo 
histórico 

Skocpol (1985:9), Hattam 
(1993), Immergut (1992) 

O Estado possui capacidade para 
formular e implementar objetivos 
próprios, independente dos interesses e 
demandas sociais. 

Incrementalismo, dependência de 
trajetória, podem moldar as 
preferências dos formuladores de 
políticas. 

Neoinstitucionalismo da 
escolha racional 

Downs (1999) Propor ou implementar políticas 
públicas é um mecanismo para ganhar 
eleições. 

Relação entre política pública e 
expectativa de voto (prêmio ou 
punição de eleitores). 

Cálculo estratégico. 

Elaboração própria. 

Abordagens pluralistas oferecem boas reflexões sobre políticas públicas, ao 

mobilizarem ideias como influência, pressões, interesses de grupos diversos da sociedade, que 

entrarão em conflito com o objetivo de intervir na tomada de decisão governamental, a fim de 

fazer com que suas preferências prevaleçam. Sob a ótica do decisor, explicam a responsividade 

dos governantes e parlamentares às exigências de seu eleitorado, a fim de manter a conexão 

entre política pública e voto. 
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Do mesmo modo, as perspectivas institucionalistas elucidam processos incrementais 

em que políticas anteriores moldam a trajetória de políticas futuras, explicando também como 

as instituições (forma de estado, divisão de poder, sistema eleitoral, sistema partidário, 

mecanismos de accountability, etc) formatam as decisões governamentais, e como os decisores 

agem racionalmente, movidos por cálculos estratégicos relacionados à expectativa de voto, ao 

propor ou implementar políticas públicas. 

Além dos fundamentos teóricos, o estudo da política pública carece de modelos, 

elaborados mais ou menos diretamente com este fim, e que se constituem heurísticas que 

auxiliarão o pesquisador na análise de políticas públicas e etapas que constituem essa análise. 

3. Teorias  de médio alcance e modelos de análise de política pública 

Neste tópico trazemos abordagens teórico-metodológicas que tratam de processos, 

componentes, instituições e agentes ligados às políticas, propondo métodos de observação 

empírica da formulação e implementação de políticas públicas. Estas abordagens, em nosso 

entendimento, dividem-se entre i) abordagens que têm um núcleo de estudo próprio, como 

‘redes’, que nos permitem compreender as ‘redes de políticas’; ou as teorias de ‘transferência 

e difusão de políticas públicas’, que embora possibilitem a análise de processos de formulação 

e implementação de políticas públicas, também constituem-se em campo de pesquisa em si 

mesmo; e, ii) abordagens voltadas à política, seus processos, momentos e elementos, como 

“múltiplos fluxos”, “agenda setting”, “equilíbrio pontuado” e ciclo das políticas. 

3.1 Abordagens com núcleo próprio 

 Abordagens como as teorias de transferência de políticas públicas ou a teoria de difusão 

de políticas públicas e redes de políticas (policy networks), oferecem ferramentas conceituais 

e metodológicas para observar a formulação e implementação de políticas públicas com a 

participação de atores nacionais e internacionais, dentro e fora do governo, as barganhas e 

coalizões realizadas, as influências e a troca de conhecimento e o espraiamento de modelos de 

uma jurisdição para outra, entre governos ou dentro do governo. Há contextos em que o 

domínio do conhecimento ganha centralidade, o que privilegia a formação de redes e favorece 

processos de difusão, transferência e aprendizado de políticas (Faria 2003:22). Nestas 

circunstâncias, padrões de políticas, conteúdos, componentes, valores e ideias podem se 

disseminar e serem subsídios para elaboração de políticas que internalizam estes elementos em 

contextos diversos. 
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Analisar processos que envolvem modelagem de políticas públicas pode demonstrar a 

ocorrência de aprendizado (policy learning, lesson drawing), transferência ou difusão, que, em 

momentos posteriores podem provocar algum grau de convergência ou isomorfismo de 

políticas públicas. A distinção conceitual entre estas categorias não é conclusiva, por isso, para 

os fins deste trabalho, assumimos a concepção de Dolowitz e Marsh (1996, 2000), como um 

conceito guarda-chuva que abarca modalidades heterogêneas pelas quais o “conhecimento 

sobre políticas, arranjos administrativos, instituições e ideias de um cenário político, passado 

ou presente, é usado no desenvolvimento de políticas, arranjos administrativos, instituições e 

ideias em outro cenário político” (Dolowitz & Marsh 1996:344, 2000:5).  

A intensidade, alcance, abrangência e sistematização com o processo descrito por 

Dolowitz e Marsh (1996, 2000) irá ocorrer identificará a modalidade de espraiamento que está 

ocorrendo. O conhecimento difundido, mas não necessariamento materializado ou replicado 

em políticas em outra jurisdição constituiria o aprendizado; a adoção de uma mesma política 

por várias unidades como um efeito de “contágio” (Stone 2000), representaria a difusão; o 

transplante, ou a réplica de uma política ou de parte significativa de seu conteúdo de um polo 

a outro, constituiria a transferência. Difusão e transferência, quando ocorrem de modo 

sistemático, envolvendo um grande número de unidades, em um dado período de tempo, 

provocariam um efeito de convergência; do mesmo modo, quando a difusão e transferência 

sistemática tratassem de aspectos institucionais ou organizacionais internos da burocracia ou 

da administração pública direta ou indireta, teríamos o isomorfismo. 

A difusão ocorreria pelo espraiamento de políticas através de canais de comunicação 

dentro de um sistema social, e se daria com mais velocidade de acordo com as vantagens, 

compatibilidade, facilidade de compreensão e adaptação, e tangibilidade da nova política ao 

contexto adotante (Rogers et al. 2005:3). Há fatores que facilitam a difusão, como  proximidade 

física ou geográfica, a identidade cultural ou ideológica, além de aspectos socioeconômicos 

decorrentes, inclusive, de hierarquia entre as unidades envolvidas no processo. Entre estes 

fatores, Bennet (1991:200) destaca a  tendência de “olhar para o exterior” para ver como os 

outros estão reagindo a problemas similares. 

Transferência e difusão não significam que todo o conteúdo ou componentes de uma 

política se espraiaram, sendo importante distinguir entre componentes hard da política - 

conteúdo, ferramentas e arranjos institucionais, e componentes soft - metas, ideologias, normas, 

conceitos e princípios (Dolowitz & Marsh 2000, Stone 2000). Em ambos os processos ocorrem 
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adaptações, filtragem de elementos da política original para incorporação em uma política 

diversa (Kauchakje et al 2014; Acharya 2004). 

Entre os atores dos processos de modelagem de políticas, citamos: organizações 

internacionais, instituições financeiras multilaterais, comunidades epistêmicas, comunidades 

de políticas e a burocracia estatal doméstica ou internacional. Através do intercâmbio 

sistemático destes diferentes atores, muitos deles efetivamente engajados na propagação de 

inovações ou modelos e buscando influenciar a decisão governamental sobre política pública, 

pode ocorrer modelagem de políticas. Outro componente relevante nestes processos são as 

redes, que atingem audiências e fóruns amplos, incluindo os tomadores de decisão, o que 

otimiza sua capacidade de influenciar os rumos das políticas públicas (Stone 2000:15). 

3.2 Modelos de análise de políticas públicas 

Como esclarecemos anteriormente, achamos relevante relacionar o estudo da 

transferência e da difusão de políticas com as abordagens que se dirigem diretamente à análise 

da política, seus elementos e momentos de sua formulação ou implementação. Embora nosso 

objetivo seja relacionar as teorias de transferência e difusão com os modelos do equilíbio 

puntuado e dos múltiplos fluxos, trazemos breves comentários sobre o ciclo das políticas 

públicas, pois conhecer as etapas do ciclo é relevante para a compreensão daqueles modelos. 

O Ciclo das Políticas Públicas tenta dividir o processo que envolve a existência de uma 

política pública, em um modelo simplificado que analisa suas etapas de criação e 

desenvolvimento como um ciclo deliberativo no qual cada ator ou etapa age como um incentivo 

ou ponto de veto para a etapa seguinte.  O ciclo das políticas envolveria: a) definição da agenda 

– momento em que questões são inseridas ou retiradas do rol de temas passíveis de se 

materializar em políticas públicas; b) escolha de alternativas/formulação – quando são 

selecionadas as alternativas que constituirão a política; c) implementação e execução – 

materialização da política; e, d) avaliação – análise dos resultados e possíveis alterações.  

Vários estudos se desenvolvem sobre as etapas do ciclo da política. A análise da 

formação da agenda ou agenda setting é uma das etapas mais exploradas, motivando inclusive 

a elaboração de modelos como incrementalismo6, equilíbrio interrompido e dos múltiplos 

fluxos, que serão adiante apresentados.  

                                                           
6 O modelo incremental parte do pressuposto que decisões e políticas anteriores constrangem decisões e novas 
políticas públicas. As mudanças em uma política pública ou o surgimento de uma nova política é um processo 
incremental, sujeito à path dependence, sendo essencial compreender a interferência de processos, eventos e/ou 
instituições anteriores na decisão corrente (Pierson 2000:52). 
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A relevância desta etapa decorre do fato do agenda setting demonstrar o que é relevante 

para o governo, bem como a interferência de atores atores sociais e políticos, visíveis ou 

ocultos, (Souza 2006:30). Como apontam Elder e Cobb (1984:115) “problemas não são dados, 

mas definidos”, isto é, são construções sociais e, como tal, envolvem ideias, interpretações, 

valores. Seriam instrumentos de poder (Schattschneider, 1960, apud Capela 2012). 

O estudo da fase da análise de alternativas e formulação (policy formulation) observa 

as disputas políticos em torno de preferências e prioridades, a forma de alocação de recursos e 

os atores envolvidos. As análises sobre a fase de implementação e execução observam como a 

política foi colocada em prática, identificando padrões de atuação de burocratas, interferências 

no curso da política, ingerência de decisores na ação de executores, etc. Aqui também se 

observa a ‘direção’ da implementação da política, ou sua vinculação com o centro decisório de 

onde emana, sendo top down aquelas que têm implementação atrelada à hierarquia 

organizacional e bottom up, aquelas em cuja implementação participação burocratas e setores 

administrativos, executores da política. Ao se discutir a fase avaliação verificam processos, 

atores e instituições participantes de fases avaliativas da política pública, suas funções, seus 

efeitos no jogo eleitoral e como as instituições podem influenciar na forma e conteúdo da 

avaliação (Faria, 2003:106). 

Como mencionado anteriormente, alguns modelos privilegiam etapas específicas do 

ciclo da política (quadro 3). 

Quadro 3 – Relação entre ciclo da política e modelos de análise 
Ciclo da política Modelo predominante 

Agenda-setting Múltiplos Fluxos 

Equilíbrio Pontuado 

 Incrementalismo 

Formulação Garbage can 

 Incrementalismo 

Implementação e 
Execução 

Top-down 

Bottom-up 

Modelo sintético 

Avaliação 

Elaboração própria. 
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O modelo dos Múltiplos Fluxos (Kingdon, 2003) tem inspiração no modelo da lata de 

lixo (garbage can)7, e considera que na criação de políticas públicas concorrem três fluxos 

distintos: i) fluxo dos problemas – constituído por informações sobre questões problemáticas e 

por atores que propõem definições diferentes e conflitantes sobre os problemas; ii) fluxo das 

soluções e alternativas – conjunto de possíveis soluções e alternativas aplicáveis aos distintos 

problemas em análise; e, iii) fluxo da política – agregando a movimentação de grupos de 

pressão, advocacy, lobby, barganhas, coalizões agindo para influenciar o acoplamento entre 

determinadas soluções/alternativas à determinados problemas. 

Como observado no ciclo da política, políticas públicas decorreriam do estabelecimento 

da agenda (agenda-setting), especificação de alternativas (policy formulation), decisão e 

implementação. Ao modelo dos múltiplos fluxos interessam, especialmente, os estágios pré-

decisórios Capella (2004:15). Aqui algumas questões se tornam relevantes: como a atenção do 

tomador de decisão é direcionada para determinados problemas e soluções em detrimento de 

outros? Que atores relevantes atuam no fluxo da política? Que elementos do agenda setting 

explicam aquela relação problema – solução? 

Conforme afirmamos antes, entendemos promissor conjugar as teorias de transferência 

e difusão de políticas com o modelo dos múltiplos fluxos. No fluxo dos problemas estariam 

causas indutoras da transferência ou difusão, os motivos que impelem a um processo de 

modelagem de políticas públicas; no fluxo de alternativas estariam os facilitadores, ou seja, 

elementos que propiciam a modelagem entre polo emissor e receptor; e, por fim, no fluxo da 

política, com a interferência de atores dentro e fora do governo, organizações internacionais, 

comunidades epistêmicas, redes de políticas, comunidades de práticas, entre outros,  teríamos 

o aprendizado, difusão, transferência, convergência ou isomorfismo. O modelo dos múltiplos 

fluxos combinado à modelagem de políticas públicas foi esquematizado no quadro 4. 

Quadro 4 – Fluxos na Modelagem de Políticas Públicas 

Problemas – indutores Facilitadores Política 

Interdependência 

Inserção na agenda 

Estratégia política 

Pressão política 

Pressão da mídia 

Níveis de desenvolvimento 
similares 

Canais de comunicação 

Similaridades culturais 

Proximidade geográfica 

Barganhas, negociações, 
troca, influência. 
Dinâmicas que resultarão 
em:  

Aprendizado 

Difusão 

                                                           
7 O modelo da lata de lixo foi desenvolvido por Cohen, March e Olsen (1972) que explicam que soluções (poucas) 
e problemas (muitos) convivem em uma “lata de lixo”, de onde são pinçadas por tomadores de decisão sem uma 
análise criteriosa, através de tentativa e erro. Conforme Capella (2004:17) de acordo com este modelo, o processo 
decisório é caótico. 
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Pressão da opinião pública 

Busca por melhores práticas 

Busca por inovação 

Competição 

Problema Individual 

Problema Comum 

Busca de legitimidade 

Busca de conformidade 

Imposição 

Padronização 

Persuasão 

Ideologia comum 

Dependência comercial 

Número de adotantes 

Path dependence 

Convivência em redes 

Convivência em comunidades 
de políticas 

Convivência em comunidades 
epistêmicas 

Ação de empreendedores de 
políticas 

Grau de especificidade do 
modelo 

Regimes 

Perfil inovador 

 

 

Transferência 

Convergência  

Isomorfismo. 

 

Elaboração própria. 

Na modelagem de políticas públicas um estímulo relevante, que perpassa a maioria das 

causas indutoras é a incerteza do tomador de decisão, movendo-o a buscar soluções em outros 

contextos, o que pode ser catalisado por facilitadores, e então se materializar no aprendizado 

ou na escolha de um modelo já existente em outra jurisdição. Se houver coerção, a transferência 

será “ação orientada” e o agente transferidor estará envolvido no processo desde o princípio 

(Evans & Davies 1999:380). 

Para fins de transferência de políticas, entendemos que o ciclo só se completa com a 

efetiva transferência do modelo, o que não seria indispensável em casos de aprendizado (casos 

em que a unidade busca subsídios externos, mas não necessariamente os utiliza) ou difusão (em 

que adaptações contextuais e assemblages são mais comuns). Quanto à convergência, seria 

consequência da transferência reiterada de um modelo por diferentes jurisdições, o que resulta 

na padronização da resposta ao estímulo; enquanto o isomorfismo, como já salientado, se 

relacionaria à transferência de elementos institucionais ou organizacionais da estrutura da 

burocracia ou da administração pública direta ou indireta. 

Um dos aspectos a ser considerado neste modelo, é a importância que as comunidades 

de políticas têm na geração de ideias relativas à soluções e alternativas, criando consensos em 

um processo de policy bandwagoning 
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mecanismo pelo qual uma ideia vai progressivamente se expandindo e se difundindo para o grupo como 

um todo, até se constituir como uma questão trivial. As comunidades são, portanto, espaços de 

experimentação de ideias, de debate e difusão. (Capela, 2015:460) 

O modelo do Equilíbrio Interrompido ou Pontuado (Punctuated Equlibrium Model) foi 

desenvolvido por Baumgartner e Jones (1993). Ele busca explicar momentos críticos de 

interrupção da trajetória – equilíbrio interrompido, em que ocorre reversão de rotas e mudanças 

decisivas no rumo da política pública. Observa-se aqui políticas com longos períodos de 

estabilidade, interrompidos por períodos de instabilidade que provocam alterações drásticas 

nas políticas pré-existentes. Entre os motivos que podem provocar rompimentos súbitos na 

trajetória de uma política, citamos o surgimento de novos temas na agenda (problemas ou 

soluções) ou as mudanças políticas. Após a alteração, a tendência é que os sistemas voltem à 

estabilidade. 

Segundo Capela (2015:461), o modelo do equilíbrio pontuado analisaria períodos de 

estabilidade na produção das políticas públicas, dominados por elites (monopólios de políticas 

ou policy monopolies), que mantém entendimentos compartilhados, isto é, modelos, uma policy 

image sobre sua política de interesse (que possui conteúdo empírico e normativo e é usada para 

controlar a interpretação, percepção e debate sobre o tema) e são fortalecidas por arranjos 

institucionais que restringem o acesso do processo decisório a atores externos àquele grupo 

(Capela, 2015:463). No entanto, haveria subsistemas funcionando paralelamente à macro 

system agenda (dominada pelas elites) que, em alguns momentos conseguiriam elevar 

determinada questão ao macrossistema, momento em que se interrompe o equilíbrio e as 

mudanças ocorrem (True, Jones; Baumgartner, 1999, apud Capela, 2015). 

Observamos que o modelo do equilíbrio pontuado também é coeso com as teorias de 

transferência e difusão de políticas públicas, pois atores envolvidos com a modelagem de 

políticas podem agir em subsistemas, conseguindo inserir modelos no processo de agenda 

setting em momentos de instabilidade, em que surgem novos problemas e soluções podem vir 

através de alternativas já implementadas em outras jurisdições. Do mesmo modo, modelos de 

políticas exitosas, difundidas como boas práticas podem provocar mudanças na opinião pública 

ou alterar o foco dos policy makers no sentido daquela inovação, o mesmo podendo ocorrer 

com a divulgação de metas ou rankings por organizações internacionais, que impulsionam 

governos a alterar trajetórias de políticas, frequentemente adotando protótipos de políticas 

igualmente incentivados por aquelas entidades. 
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Capela (2015:468), ao analisar atores relevantes em cada modelo, salienta que, no 

modelo de Kingdon, o grau de coesão da comunidade de políticas, é um dos fatores importantes 

na mudança de agenda, pois gera maior ou menor estabilidade na agenda (limitando ou 

facilitando o acesso de novos temas), enquanto no modelo de Baumgartner e Jones, monopólios 

de políticas são decisivos para explicar as alterações na agenda, porque produzem alto nível de 

estabilidade, barrando o acesso de atores externos, e a mudança só ocorrerá se houver 

rompimento do arranjo (ver quadro 5). 

Quadro 5 – Comunidades, monopólios e coalizões nos modelos de análise 

 Múltiplos Fluxos Equilíbrio Pontuado 

Conceito empregado Comunidades de políticas Monopólios de políticas 

Participantes Internos e externos ao governo 

Hidden cluster participants 

Internos e externos ao governo 

Especialistas nos subsistemas 

Integração Linguagem, paradigma comum Policy image 

Coesão Diferentes níveis de coesão Coesão alta 

Papel na mudança de PP’s Necessário mas não suficiente Central 

Fonte: Capela (2015) 

 Após analisarmos os modelos que, inicialmente, nos parecem mais adequados à 

conjugação com as teorias de transferência e difusão de políticas públicas (outros modelos 

serão testados em análises posteriores), passamos a analisar a literatura sobre estudos de caso 

em transferência e difusão de políticas públicas, aplicando tais modelos à análise destes 

estudos. 

4. Aplicação dos modelos de análise aos estudos de caso de transferência e difusão de 

políticas públicas 

 Para seleção dos casos analisados, utilizamos periódicos estratificados como Q1 no 

ranking de periódicos ‘Scimago’8 (periódicos internacionais) em Ciência Política e Relações 

Interacionais e em Sociologia e Ciência Política; e qualificados como A1 na classificação 

‘Qualis-Capes - Classificação de Periódicos Quadriênio 2013-2016’9 (periódicos nacionais) em 

Ciência Política e Relações Internacionais. Para seleção dos artigos foram utilizados os termos 

“policy transfer” e “policy diffusion” no primeiro caso, e “transferência de políticas públicas” 

                                                           
8 Disponível em http://www.scimagojr.com/ acesso em 13 de agosto de 2017. 

9 Disponível em   
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriod
icos.jsf acesso em 01 de outubro de 2017. 
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e “difusão de políticas públicas”, no segundo (busca dos termos no campo título e resumo). 

Selecionamos apenas artigos que tratassem de estudos de caso. 

 A amostra preliminar (aleatória) é composta por oito artigos, relacionados no quadro 6, 

5 extraídos de períodicos internacionais e 3 extraídos de períodicos nacionais. 

Quadro 6 – Artigos selecionados para aplicação dos modelos 

 Autor – ano Artigo Periódico 

A1 Butler, D. et al. 
(2015) 

Ideology, Learning, and Policy Diffusion: 
Experimental Evidence 

American Journal of 
Political Science 

A2 Shipan, C. & 
Volden, C. (2006) 

Bottom-up federalism: the diffusion of 
anti-smoking policies from US cities to 
states 

American Journal of 
Political Science 

A3 Bulmer, S. & 
Padgett, S. (2005) 

Policy transfer in the European Union: an 
institutionalist perspective. 

British Journal of 
Political Science 

A4 Sugiyama, N. 
(2007) 

Theories of Policy Diffusion: Social sector 
reform in Brazil 

Comparative Political 
Studies 

A5 Wolman, H. & 
Page, E. (2002) 

Policy transfer among local governments: 
an information theory approach 

Governance 

A6 Fontoura, Y. & 
Guedes, A. L. 
(2013) 

Governança global e transferência de 
política: influências do Protocolo de 
Cartagena na Política Nacional de 
Biossegurança 

RAP – Revista de 
Administração Pública 

A7 Wampler, B. (2008) A difusão do orçamento participativo 
brasileiro: boas práticas devem ser 
promovidas? 

Opinião Pública 

A8 Milhorance, C. 
(2013) 

A política de cooperação do Brasil com a 
África subsaariana no setor rural: 
transferência e inovação na difusão de 
políticas públicas 

Revista Brasileira de 
Política Internacional 

Elaboração própria. 

 Após a leitura individual de cada artigo, em que foram observados com destaque os 

seguintes aspectos: i) referencial teórico principal; ii) descrição do estudo de caso; iii) problema 

de pesquisa; iv) hipóteses; v) dados; vi) resultados; relacionamos os estudos de caso 

desenvolvidos em cada artigo às teorias de base e ao modelo de análise que julgamos mais 

adequado – Múltiplos Fluxos ou Equilíbrio Pontuado, de acordo com indícios e elementos 

descritos pelo pesquisador nos documentos de referência. Os resultados obtidos estão 

demonstrados no quadro 7. 

 Aos artigos de Butler et al. (2015) e Wolman e Page (2002) não foram aplicados os 

modelos de análise porque, após a leitura, detectamos que, embora tratem de estudo de caso, 

referem-se, o primeiro a uma pesquisa feita com prefeitas(os) e funcionárias(os) dos governos 
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locais dos Estados Unidos a fim de observar o quanto a ideologia afeta a aprendizagem de 

políticas; e o segundo a uma pesquisa feita com funcionárias(os) das administrações locais 

britânicas, envolvidas(os) com políticas de regeneração urbana, questionando-as(os) sobre o 

processo de aprendizagem de políticas (fontes de aprendizado, motivações, validade, uso, etc.). 

Ou seja, não discutem diretamente a difusão e transferência, fazem uma meta-análise destes 

processos. 

Com relação ao artigo de Bulmer e Padgett (2005), embora ele faça uma análise dos 

processos de difusão e transferência de políticas dentro da União Europeia, o estudo volta-se 

mais à observação de como a estrutura institucional daquele bloco influencia nos processos de 

disseminação de políticas, relacionando diferentes formas de governança – hierárquica, por 

negociação e por facilitação, com diferentes graus de transferência de políticas (da coerção até 

a mera influência). Ou seja, o artigo não se dedica ao estudo de um processo específico de 

transferência ou difusão de políticas, não fornecendo elementos suficientes para que 

pudéssemos aplicar-lhe um modelo ou outro. Ainda assim, faremos, mais adiante, alguns 

comentários relacionando os modelos de análise às abordagens trazidas no artigo em referência. 

 Os artigos relacionados, exceto Bulmer e Padgett (2005), que já no título anunciam a 

perspectiva institucionalista não citam seu fundamento teórico. Ainda assim, parecem vincular-

se às abordagens institucionalistas, excluídos os artigos de Butler et al. (2015) “Ideology, 

Learning, and Policy Diffusion: Experimental Evidence” e o de Wolman e Page (2002) “Policy 

transfer among local governments: an information theory approach”, que ao tratarem de 

valores, crenças e significados envolvidos no aprendizado sobre políticas públicas, 

demonstram uma inclinação ao viés culturalista. Os demais tratam, em maior ou menor medida, 

do peso das instituições nos processos de transferência e difusão de políticas públicas.  

Shipan e Volden (2006) destacam o papel da profissionalização dos parlamentos 

estaduais na difusão de políticas do nível local para os estados. Bulmer e Padgett (2005), ao 

tratarem da governança na União Europeia, defendem que os processos de transferência no  

bloco estão estreitamente relacionados aos arranjos institucionais em que ocorrem, havendo 

coerção nas relações hierárquicas em que a Corte Europeia de Justiça está envolvida; na 

governança por negociação há acordos e barganhas entre estados membros, resultando em 

graus diferentes de transferência entre eles; e na governança facilitada, com menos 

institucionalização, ocorreria apenas ‘influência’ ou ‘inspiração’. Sugiyama (2007) e Wampler 

(2008) salientam o peso de incentivos eleitorais na emulação; Fontoura (2013) enfatiza que 

organizações internacionais e os regimes são fundamentais na estruturação da governança 
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global em temas como o meio ambiente, e Milhorance (2013) frisa a influência que o ambiente 

institucional brasileiro teve na definição das políticas que seriam transplantadas para o 

continente africano através dos projetos de cooperação. 

Com relação à aplicação dos modelos de análise, dos cinco artigos em que os modelos 

foram efetivamente aplicados, dois tiveram melhor aderência o modelo dos Múltiplos Fluxos 

(Shipan e Volden, 2006; Fontoura e Guedes, 2013), dois ao modelo do Equilíbrio Pontuado 

(Sugiyama, 2007; Wampler, 2008) e um artigo apresenta informações que permitem a aplicação 

de ambos os modelos, ficando uma análise mais aprofundada pendente de um conhecimento 

maior dos elementos envolvidos na transferência de políticas nele estudada (Milhorance, 2013). 

Quanto aos estudos em que prevalece o modelo dos Múltiplos Fluxos, nossa opção se 

deve a uma nítida demonstração da existência de uma “janela de oportunidade” que favoreceu 

a propagação do modelo de política. Em Shipan e Volden (2006) isso se dá através da aprovação 

da Synar Amendment, em 1992, uma lei federal estadunidense que obriga todos os estados da 

federação a promulgarem leis proibindo a venda de cigarros a menores de 18 anos, e que 

provocou uma onda de adoção e difusão de políticas similares entre as unidades subnacionais; 

em Fontoura e Guedes (2013), a janela de oportunidade para a adoção da lei de biossegurança 

brasileira, teria sido a ECO92 e um “fato consumado”, qual seja, a introdução ilegal de 

sementes transgênicas no sul do Brasil, que tornaram urgentes a necessidade de regulamentação 

da temática no país, ocorrendo transferência de política a partir do Protocolo de Cartagena. 

Nos artigos analisados sob a ótica do Equilíbrio Pontuado (Sugiyama, 2007; Wampler, 

2008), percebemos nitidamente o momento de inflexão, ou ruptura da estabilidade existente, 

que se dá com a Constituição Federal de 1988 e com a redemocratização. Estes momentos 

permitiram que novos grupos (subsistemas) ascendessem politicamente, incluindo temáticas 

antes desconsideradas na macro system agenda, o que permitiu que políticas como o Bolsa 

Escola, Programa Saúde da Família e Orçamento Participativo fossem implementadas e se 

difundissem. Percebemos em ambos os casos que os momentos iniciais de mudança foram 

sendo substituídos por momentos de estabilidade após a consolidação das políticas, o que 

confirma a perspectiva do modelo.  
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 Quadro 7 – Relação dos estudos de caso com os modelos de análise de políticas públicas 

 Modelo dos Múltiplos Fluxos Modelo do Equilíbrio Pontuado 
Janela de 
oportunidade 

Empreendedores e 
Comunidades de 
políticas 

Fluxo dos 
problemas 

Fluxo das 
soluções e 
alternativas 

Fluxo da 
política 

Mudanças na 
estabilidade do 
sistema 

Monopólio 
de políticas 

Policy image Subsistemas  

A2 Synar 
Amendment 
(1992) 

Estados com 
organizações de 
saúde mais forte 
aprovaram mais leis 
anti-fumo 

 - Proibição de 
fumar em 
espaços do 
governo 
- Proibição de 
fumar em 
restaurantes e 
bares 
- Proibição da 
venda de cigarros 
avulsos 

Organizações 
de saúde 
versus 
indústria do 
cigarro 

    

A4      CF1988 
     ↓ 
Inserção do Bolsa 
Escola e PSF 
     ↓ 
Difusão 
     ↓ 
Estabilidade 

Após o 
sucesso 
destes 
programas. 

Após o sucesso 
destes programas. 

A CF 1988 
permitiu o 
acesso de 
grupos 
progressistas 
que inseriram o 
Bolsa Escola e o 
Programa de 
Saúde da 
Família na 
agenda.  

A6      Redemocratização 
↓ 
Adoção do OP 
↓ 
Difusão do OP 
↓ 
Estabilidade 

PT, 
Instituto 
Pólis, 
FASE 

Ideia de boa 
governança 

Não 
interromperam 
o equilíbrio, 
mas aderiram à 
inovação. 

A7 - Convenção 
do Rio 
(1992) 

Ministério da 
Ciência e 
Tecnologia, 
Ministério do Meio 

- Defesa do 
meio 
ambiente 

Princípio da 
precaução 
Processo de 
rotulagem 

Embate entre 
agronegócio e 
defesa do 
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- introdução 
de 
transgênicos 
no país 

Ambiente, 
Ministério da 
Saúde, Ministério 
da Agricultura, 
Ministério das 
Relações Exteriores 
e multinacionais 
produtoras de 
sementes 

- Exportação 
de 
commodities 

Transparência na 
informação 
Marco normativo 
Análise do risco 

meio 
ambiente. 

A8 - Eleição de 
Lula 
 
- Nomeação 
de José 
Graziano 
para a FAO 

Agência Brasileira 
de Cooperação, 
Ministério da 
Agricultura, 
Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome, FAO, 
EMBRAPA, 
CONAB, BNDS, 
universidades, 
PNUD. 

 Políticas 
desenvolvidas 
nos países em 
desenvolvimento 
são mais 
adaptáveis a 
países em 
desenvolvimento 

 Eleição de Lula Equipe 
política e 
de técnicos 
do 
governo. 

Liderança na CSS. 
Coexistência entre 
agronegócio e 
agricultura familiar. 
Políticas demand 
driven, sem 
condicionalidades, 
respeito à 
autonomia local, 
não intervenção 
colaboração 
horizontal. 

 

Elaboração própria a partir de dados dos artigos relacionados no quadro 6. 
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Em Milhorance (2013) a eleição do Presidente Lula abrindo uma nova fase de cooperação 

entre Brasil e África, pode, ao mesmo tempo, representar uma janela de oportunidade (Múltiplos 

Fluxos), e um ponto de inflexão que permita a análise sob o prisma do Equilíbrio Pontuado. No 

entanto, os demais elementos trazidos à tona não permitem afirmar conclusivamente se teria 

havido uma ruptura com o status quo ante. Optamos assim por aplicar ao caso os dois modelos, 

entendendo que nele se somam dois eventos que configuram uma janela de oportunidade para 

uma atuação mais significativa do Brasil junto à África, a eleição do Presidente Lula e a 

nomeação de José Graziano para a FAO. Aliado a isso havia a atuação de uma comunidade de 

políticas bastante diversificada. Devido ao domínio do conhecimento por este grupo, composto 

por técnicos e políticos, pode-se considerar que compunham um policy monopoly e que detinham 

uma policy image bastante sólida acerca do tipo de cooperação que seria desenvolvida, partindo 

da ideia que políticas desenvolvidas em países em desenvolvimento eram mais adaptáveis a 

países nas mesmas condições. 

Um elemento onipresente em todos os artigos analisados é a figura dos empreendedores 

de políticas e das comunidades de políticas. Isso demonstra a importância que atores, dentro e 

fora do governo, possuem na disseminação de modelos, interferindo, direta e indiretamente na 

tomada de decisão. Estes atores agem principalmente tentando inserir temáticas na agenda ou 

propagando melhores práticas, e podem ter influência decisiva na adoção de determinada 

política. Shipan e Volden (2006) demonstram, através dos resultados de sua pesquisa, que nos 

estados em que as organizações de saúde estão entre as entidades mais influentes, a probabilidade 

de adoção de políticas anti-fumo foi significativamente maior; Sugiyama (2007) demonstra que 

os municípios que mantinham ligações com a rede Gestão Pública e Cidadania (FGV) e CEBES 

– Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, eram mais propensas a adotarem o Bolsa Escola e o 

Programa Saúde da Família; Wampler (2008) vai do mesmo sentido com relação à ligação entre 

adoção do Orçamento Participativo e vinculação à FASE – Federação de Órgãos da Assistência 

Social e Educacional e ao Instituto Pólis. Mesmo no artigo de Butler et al. (2015), ao qual não 

foi aplicado os modelos de análise, um dos achados apresentado é que 

enfatizar o sucesso dessas políticas ou a experimentação por co-partidários em outras 
comunidades, aumenta significativamente a disposição de políticos ideólogos para 
aprender sobre experiências alheias. Essas descobertas oferecem claras sugestões aos 
empreendedores de políticas que buscam facilitar a disseminação de políticas de 
sucesso10 (Butler et al. 2015:47). 

                                                           
10 No original: “Emphasizing either the success of these policies or co-partisan experimentation in other communities 
significantly enhances the willingness of ideologues to learn about others’ experiences. Such findings offer clear implications to 
policy entrepreneurs looking to facilitate the spread of successful policies.” 
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Conforme anunciamos no início deste artigo, os modelos de análise demonstraram ser 

úteis na análise dos processos de transferência e difusão, ainda que numa amostra inicial. 

Compreendemos que tais recursos oferecem um suporte adicional ao pesquisador na observação 

dos componentes da modelagem de políticas públicas como motivações, atores visíveis e 

invisíveis, acontecimentos que favorecem estas dinâmicas, bem como de aspectos pouco 

explorados como a interveniência de variáveis institucionais. 

6. Considerações Finais 

Buscamos neste artigo discutir sobre métodos de análise de pesquisas que utilizam os 

conceitos de transferência e difusão de políticas públicas, por observarmos certa fragilidade 

metodológica nesses estudos, um descompasso entre a argumentação teórica e as discussões e 

exemplos sobre método. Entendemos que esse desequilíbrio se relaciona com o fato de que as 

teorias de transferência e de difusão são teorias de médio alcance, oferecendo noções e 

discussões conceituais e de método gerais, sem delimitações metodológicas.  

Nesse sentido, nos propusemos a analisar uma amostra de estudos de caso, selecionados 

entre artigos publicados em revistas dos estratos Scimago Q1 e Qualis A1, a fim de relacioná-

los, simultaneamente, a fundamentos teóricos de base e a modelos de análise de políticas 

públicas, entre os quais escolhemos os modelos dos Múltiplos Fluxos - Multiple Streams 

(Kingdon, 2003) e do Equilíbio Pontuado - Punctuated Equlibrium Model (Baumgartner e Jones, 

1993). 

Na amostra analisada observamos que há uma carência em aliar-se a correntes teóricas 

fundamentais. Entendemos, a título de exemplo, que uma abordagem culturalista – privilegiando 

a observação de valores, crenças, ideias que circulam, é mais pertinente à análise de processos 

de aprendizado e difusão de valores e princípios; já as correntes institucionalistas, especialmente 

a noção de dependência de trajetória e de estruturação da ação, seriam mais condizentes com 

processos de difusão e transferência envolvendo escolhas de políticas e arranjos institucionais. 

Quanto ao uso de procedimentos metodológicos específicos, os artigos analisados 

utilizam survey (Butler et al. 2015 e Wolman e Page, 2002); análise de conteúdo e entrevistas 

(Fontoura e Guedes, 2013 e Milhorance, 2013), event history analysis (Wampler, 2008), large-

N analysis com análise de regressão (Shipan e Volden, 2006; Sugiyama, 2007). O estudo de 

Bulmer e Padgett (2005) é qualitativo e descritivo. 
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A aplicação dos modelos de análise de políticas públicas mostrou-se uma alternativa 

viável nos estudos de transferência e difusão, permitindo um diálogo mais próximo entre aquelas 

teorias e instrumentos específicos de estudo de políticas públicas. Isso porque percebemos que 

os estudos de difusão e transferência, embora tratem de políticas públicas, frequentemente se 

distanciam de uma abordagem instrumental, prática que nos parece fundamental na análise 

daquela que é o produto da ação dos governos. 

No desdobramento da pesquisa pretendemos aplicar os modelos a um maior número de 

pesquisas sobre transferência e difusão de políticas, para identificar padrões que possam 

relacionar os estudos de caso de forma mais precisa às teorias de base (comprovando os indícios 

já apresentados neste artigo) e também vincular mais diretamente as teorias de transferência e 

difusão aos modelos de análise dos Múltiplos Fluxos e do Equilíbrio Pontuado. 
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