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RESUMO 

 

Com o advento dos avanços tecnológicos, o aumento da interação/cooperação entre os países, houve uma 
intensificação de casos e estudos sobre transferência de políticas públicas. Neste contexto, urge-se discutir como 
estes processos estão relacionados com as formas de governança em organizações internacionais. É, portanto, 
tema deste artigo as razões para engajamento nos processos de transferência de políticas públicas e formas de 
governança em organizações internacionais.  Pretende-se estabelecer uma ligação entre o continuum de Dolowitz 
e Marsh (2000) e os modelos de hierarquia, negociação e facilitação de Bulmer e Padgett (2004). A metodologia 
adotada para este trabalho é uma revisão de literatura.  A hipótese de pesquisa é de que haveria uma relação 
entre os conceitos de coercitividade/hierarquia, mistura/negociação e voluntariedade/facilitação.   

 

Palavras-chave: Transferência de políticas públicas. Formas de Governança.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

Os estudos de transferência de políticas públicas estão ligados aos processos em que 

“políticas, medidas administrativas, instituições e ideias de um sistema político (passado ou 

presente) são usados no desenvolvimento de políticas, medidas administrativas, instituições e 

ideias de outro sistema político”, de acordo com Dolowitz e Marsh (2000, p. 5).  Os autores 

destacam que não se trata de um procedimento novo, mas de algo que se intensificou nas 

últimas décadas, dada facilidade e agilidade de comunicação entre os formuladores de políticas.  

As organizações internacionais se destacam como atores/agentes de transferência de 

políticas públicas. Alguns autores afirmam que estas podem propiciar a disseminação de ideias, 

programas e instituições (DOLOWITZ; MARSH, 2000); outros chamam a atenção para o fato 

destas gerenciarem recursos monetários e técnicos e deterem autoridade em determinados 
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setores (GONNET, 2012); há ainda os que explicitam a capacidade destas na elaboração de 

políticas setoriais comuns (STONE, 2001, 2004). 

 Neste cenário, este trabalho concentra-se nas razões para engajamento nos processos de 

transferência de políticas públicas e formas de governança em organizações internacionais. 

Este tema é justificado pela atualidade da temática, pela necessidade de compreensão do 

processo de formulação de políticas públicas, assim como pelo papel desempenhado pelas 

organizações internacionais nestes casos. 

Este artigo objetiva estabelecer uma ligação entre o continuum de razões para 

engajamento de Dolowitz e Marsh (2000) e os modelos de governança apresentados na 

discussão de Bulmer e Padgett (2004).  Os primeiros autores, ao classificar as motivações da 

transferência de políticas públicas, propõem um continuum entre aprendizado e imposição, 

tendo em vista a dinâmica envolvida. Os últimos estudiosos, ao discutir o exemplo de 

integração europeia, apontam como modelos de governança a hierarquia, a negociação e a 

facilitação.   

Acredita-se que haveria uma relação entre os conceitos de coercitividade/hierarquia, 

mistura/negociação e voluntariedade/facilitação. Para testar esta hipótese, foi realizada uma 

revisão de literatura, com ênfase nestes conceitos apresentados pelos autores assim como nos 

debates teóricos promovidos pela economia não tradicional como possíveis explicações para 

essa inter-relação.  

Este trabalho está dividido em três seções, a saber: i) a primeira é destinada a 

apresentação do referencial teórico de transferência de políticas públicas, com ênfase às razões 

para engajamento; ii) a segunda visa a discussão de modelos de governança em organizações 

internacionais; iii) a terceira está voltada a demonstração da inter-relação e à exposição de 

possíveis explicações para essa. 

 
 

2 TRANSFERÊNCIA E DE POLÍTICAS: ENGAJAMENTO 
Os estudos ligados à transferência de políticas públicas não são uma área nova, 

conforme apontam Dolowitz e Marsh (1996) no período após a Segunda Guerra Mundial, com 

o advento do desenvolvimento das telecomunicações, houve uma intensificação dos processos 

e, consequentemente, das discussões sobre a temática.  

Dolowitz e Marsh (1996, 2000) trazem um apanhado de definições envolvendo os 
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processos de transferência de políticas públicas dentro de um quadro conceitual. De um modo 

geral, suas preocupações são descrever razão, atores, componentes, grau, restrições, 

demonstração, relação do processo e o insucesso da política.  Entende-se que a análise de todas 

estas categorias é fundamental e por isso serão mencionados brevemente os aspectos de cada; 

entretanto levando em consideração o recorte deste trabalho, aprofundar-se-á apenas no quesito 

das razões para engajamento e/ou motivações.  

A respeito do engajamento, os autores afirmam que pode ser por questões voluntárias, 

por motivos impostos, ou ainda uma mistura de ambos. No que se refere aos atores envolvidos, 

são elencados os seguintes: oficiais eleitos, burocratas, servidores civis, instituições, 

ideologias, atitudes e/ou valores culturais, consultores, think tanks, corporações transnacionais 

e instituições supranacionais. (DOLOWITZ; MARSH, 2000) 

Em relação ao conteúdo da transferência, são mencionadas as políticas (metas, 

conteúdo e instrumentos), programas e lições negativas. Quando as origens, podem ser de um 

passado (interno ou global), entre governos (local, regional e estatal), ou ainda externos 

(organização internacional, governos local, regional e estatal de outros países, exemplos 

anteriores).  (DOLOWITZ E MARSH, 2000) 

Os graus de transferência descritos podem ser: cópia, quando uma política é implantada 

tal qual foi na sua origem; emulação, quando há uma adaptação a realidade local; mistura, 

quando há a combinação de dois ou mais modelos; e, por fim, inspiração, quando o exemplo 

causa uma mudança, porém não necessariamente traz os mesmos resultados. (DOLOWITZ; 

MARSH, 2000) 

Estes processos podem apresentar certas restrições, especialmente em relação a 

complexidade política, políticas passadas, viabilidade estrutural e/ou institucional e a 

linguagem. Como forma de demonstração da transferência, podem ser observados mídias, 

relatórios, conferências, reuniões ou declarações. Por fim, ainda são apontadas as possíveis 

causas de insucesso no processo, que seriam transferência desinformada, incompleta ou 

inapropriada. (DOLOWITZ; MARSH, 2000) 

A breve descrição dos conceitos envolvidos foi necessária para compreensão das razões 

para engajamento, visto que alguns destes fatores podem estar interligados aos atores ou ainda 

ao grau de transferência. Ao fazer análise deste tipo de objeto, deve-se considerar que se tratam 

de questões dinâmicas, por isso se opta nesse trabalho por chamar de processos de transferência 

de políticas públicas. 
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É considerando, também, a dinâmica destes processos que Dolowitz e Marsh (2000) se 

referem a um continuum das razões/motivações para engajamento:  

 

FIGURA 1 – DO APRENDIZADO A TRANSFERÊNCIA COERCITIVA 

 

 
 

Fonte: Dolowitz e Marsh (2000) 

 

 

 Para Dolowitz e Marsh (2000), seria simplificada a divisão entre voluntariedade e 

coercitividade. Como demonstra a Figura 1, a motivação estaria em algum ponto desta linha. 

Outra possível leitura é de o processo começar de uma maneira e evoluir/regredir para outra. 

Ainda há a possibilidade de mais de um destes elementos estarem envolvidos. Talvez o mais 

importante de ser ressaltado é a ideia de movimento que esta linha passa, ou seja, de que não 

são relações estanques. 

O primeiro e o segundo ponto dizem respeito ao aprendizado, isto é, quando o ator opta 

pela transferência como resposta a um problema identificado ou a uma insatisfação com o 

status quo. A diferença entre ambos se dá pela visão da racionalidade na escolha, segundo os 

autores, é praticamente impossível que esta seja perfeita. A maioria das ações acontece dentro 

de uma racionalidade limitada; em outras palavras, os atores agem com base em sua percepção, 

em informações incompletas e/ou sem conhecimento das implicações do processo. 

(DOLOWITZ; MARSH, 2000) 

Do outro extremo, há a coercitividade/imposição pela adoção de determinados modelos. 

Alguns dos exemplos para esta posição dizem respeito a capacidade de organizações ou 

agências internacionais obrigarem governos a adotar suas políticas e/ou programas. Também 

há que se mencionar os casos em que os governos nacionais se engajam num processo de 
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transferência em decorrência de regimes internacionais a que pertencem ou a tratados a que se 

vinculam. (DOLOWITZ; MARSH, 2000) 

Entretanto, é no meio desta linha que podem ser encaixados a maioria dos casos de 

engajamento em transferência de políticas; embora seja difícil a classificação de casos 

particulares, segundo Dolowitz e Marsh (2000). Talvez demonstração desta mistura de fatores 

seja um fator complicador, e neste caso, os modos de governança poderiam esclarecer algumas 

questões. 

Portanto, de acordo com o continuum das razões para engajamento nos processos de 

transferência de políticas públicas, as motivações podem ir de voluntárias a coercitivas, ou 

ainda envolver elementos de ambas. No caso das organizações internacionais, essas 

características parecem estar relacionadas – e podem ser melhor explicadas – com os modos 

de governança adotados.  

 
3 MODELOS DE GOVERNANÇA E TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

A partir do conceito de transferência de políticas públicas, Bulmer e Padgett (2004) 

fazem um estudo sobre os modos de governança na União Europeia e estabelecem uma relação 

com as razões para engajamento nos processos. Eles optaram pelo bloco regional tendo em 

vista a diversidade de estruturas de governança e os tipos de transferência que podem propiciar. 

Para eles, o modo hierárquico, em virtude da supranacionalidade, tornaria propícia a forma 

coercitiva. Considerando os acordos entre as partes na elaboração de regras normas comuns, a 

forma de transferência que se destaca é a negociação. Por último, mencionam os casos em que 

os Estados mantêm sua soberania, porém fazem a coordenação política através das instituições 

europeias, quando a forma de transferência em foco é a unilateral e voluntária, facilitada pelo 

bloco regional. Esse é o diferencial do trabalho dos autores, pois os estudos anteriores traziam 

a visão de um modelo de governança voluntário baseado em persuasão ou difusão, deixando 

de lado a abordagem coercitiva. 

Tendo como fundo teórico a perspectiva institucionalista, cujo enfoque está na 

relevância das instituições, na preferência dos atores e da formulação e estruturação da política. 

Nesse sentido, essas também moldariam os processos de transferência de políticas públicas. 

Assim, afirmam que há uma coexistência nos tipos de governança na União Europeia, o que 

acarreta em diferentes formas de transferência. (BULMER; PADGETT, 2004)  

Com isto fazem a diferenciação entre coercitividade e voluntariedade nestas questões. 

A coercitividade diz respeito ao exercício de autoridade transnacional ou supranacional ou às 
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situações em que o Estado adota uma política em virtude do pertencimento a uma organização 

internacional ou condição de assistência financeira; esse modelo aconteceria dentro de um 

modelo hierárquico de governança com alto grau de institucionalização. A negociação está 

relacionada às organizações internacionais com vários países-membros, ao tentar acordar 

normas comuns, desde a vinculação jurídica até entendimentos comuns; a transferência 

negociada aconteceria quando o modelo de uma jurisdição é incorporado as normas do bloco. 

A facilitação corresponde ao que se denomina voluntariedade nos termos utilizados nas teorias 

de transferência e difusão de políticas públicas, ou seja, quando um Estado soberano adota uma 

política de uma fonte externa; são casos em que os Estados detêm a competência mas 

concordam em cooperar e coordenar em situações não tão institucionalizadas. (BULMER; 

PADGETT, 2004)  

Os autores então discorrem sobre os graus de transferência: emulação ou cópia, 

síntese, influência ou abortiva.   A emulação ou cópia implica no empréstimo de um modelo 

de política de outra jurisdição sem alterações. A síntese é a combinação de modelos de duas ou 

mais jurisdições. A influência é quando um modelo serve de inspirações para uma nova 

política, mas com base na construção de um novo desenho institucional ou num já existente. A 

abortiva se trata de uma transferência bloqueada com atores com poder de veto na jurisdição 

receptora. (BULMER; PADGETT, 2004)  

Explicadas as formas de governança e os graus de transferência, a partir do exemplo 

europeu, os autores desenvolvem um quadro inter-relacionando-os: 
 

 

TABELA 1 – FORMAS DE GOVERNANÇA, VARIÁVEIS INSTITUCIONAIS E TRANSFERÊNCIA 

 
Forma de Governança Variáveis Institucionais Resultados Prováveis de 

Transferência 

 

 

Hierarquia 

 
Mandato Autoridade / Normativo  

Densidade de regras 
Possibilidade de sanções / incentivos 

 

 

 

Emulação – Síntese 

 

 

 

Negociação 

 

Regras de Decisão / Modo de 
Negociação:  

VMQ4 + Resolução de Problemas 

Unanimidade + Negociação 

 

Emulação – Síntese 

Síntese – Abortiva 

 

                                                             
4  Votação por maioria qualificada. 
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Facilitação 

 
Institucionalização: 

Incorporação de Objetivos de Tratados  
Diretrizes Específicas 

Benchmarks Quantificáveis 
Densidade de Redes de Intercâmbio 

 

 

 

Influência – Abortiva 

 

 
Fonte: Adaptado de Bulmer e Padgett (2004) 

 

 

Conforme se observa na Tabela 1, a forma de governança determina não só a razão para 

o engajamento, mas também o grau de transferência envolvido.  O principal elo entre estas 

questões são as variáveis institucionais, especificamente, o grau de institucionalização; de um 

lado, quanto mais elevado este grau, maior a probabilidade de imposição das políticas, de outro, 

quanto menor o grau, mais chances de uma transferência unilateral. 

A hierarquia possui um alto grau de institucionalização, concebido a partir das seguintes 

dimensões: regras formais e informais, instituições supranacionais e uma sociedade 

transnacional. Neste contexto, a transferência aconteceria de modo vertical, através da 

aplicação das regras e legislações por meio da autoridade supranacional aos níveis mais baixos 

de governo. Também, se aplicam aqui as diretrizes e as condições para financiamentos. Esse 

modelo estaria relacionado com um processo de emulação top-down. (BULMER; PADGETT, 

2004) 

A negociação é o processo pelo qual são acordadas as normas comuns entre os membros 

e que serão adotadas pelo bloco; trata-se de um processo de negociação e acomodação de 

diversos interesses das partes. Neste cenário, a transferência pode ocorrer a partir da adoção 

pela União Europeia do modelo/política de um de seus membros. Ainda é possível que algumas 

partes tentam a moldar as preferências do bloco com base nas suas questões 

internas/domésticas, reduzindo os custos da adaptação.  Esse modelo de governança estaria 

relacionado com processos de síntese ou influência. (BULMER; PADGETT, 2004)  

O unilateralismo facilitado pressupõe que a soberania nacional está mantida, isto é, não 

haveria obrigação de adotar determinado modelo político, porém o bloco propiciaria uma 

interação e/ou troca entre os formuladores da política. Neste âmbito, a difusão de políticas seria 

o mecanismo principal, tomando o caráter de transferência por meio da influência. (BULMER; 

PADGETT, 2004) 
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Com a explanação dos modelos de governança e sua relação com a transferência de 

políticas públicas do ponto de vista de Bulmer e Padgett (2004), pretende-se, na próxima seção 

relacioná-los com o as razões para engajamento do quadro conceitual de Dolowitz e Marsh 

(2000), bem como explorar na literatura sobre o comportamento dos indivíduos e formação de 

instituições algumas possíveis explicações para o comparativo.  

 

 
3 RELAÇÃO ENTRE ENGAJAMENTO E GOVERNANÇA: ALGUMAS 
EXPLICAÇÕES 
 A relação entre o engajamento e modelos de governança é reconhecida por Dolowitz e 

Marsh (2012) em um trabalho posterior, quando reconhecem que os estudos sobre transferência 

de políticas podem ser combinados com outros ferramentais teóricos, a partir de um diálogo 

com a proposição de Benson e Jordan (apud Dolowitz e Marsh, 2012), em especial com o 

conceito em tela.  

Ao analisar essa inter-relação, é possível observar como os diferentes conceitos de 

governança podem estar alinhados às distintas abordagens sobre transferência. Nesse sentido, 

os autores explicam que a literatura sobre governança reconhece três modos que coexistem: 

hierarquia, mercados (ou negociação) e redes (ou facilitação). A natureza de um processo de 

transferência de políticas divergiria de acordo com cada modo. Os autores apontam que, no 

caso de uma hierarquia, acredita-se que o engajamento seria mais impositivo de acordo com o 

continuum ou iniciado, se voluntário, por agente de alto escalão. Por outro lado, eles afirmam 

que, se a facilitação é o modo vigente, a tendência é que haja o envolvimento de vários níveis 

de governo. Mesmo assim, o processo pode começar de uma forma e adquirir características 

de outra. (DOLOWITZ E MARSH, 2000) 

        Estabelecido o diálogo entre os autores alvo este trabalho, retomam-se então os 

conceitos envolvidos, de forma a ilustrar o argumento do artigo e preparar a reflexão sobre 

possíveis explicações a respeito desta inter-relação: 
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TABELA 2 – FORMAS DE GOVERNANÇA E TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS 

FORMAS DE GOVERNANÇA HIERARQUIA NEGOCIAÇÃO FACILITAÇÃO 

 

TIPOS INSTITUIÇÕES 

 

 

Supranacional 

 

Intergovernamental 

 

Fórum de boas práticas 

 

RAZÕES PARA ENGAJAMENTO EM 

TRANSFERÊNCIA 

 

Coercitivo / 

Transferência de cima 

para baixo 

 

 

Mistura /  

Transferência de 

baixo para cima 

 

Voluntária /  

Transferência lateral 

GRAU DE TRANSFERÊNCIA 

PROVÁVEL 

 
 

Emulação – Síntese 

 

 
 

Emulação – Síntese 

 

 

Influência 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Bulmer e Padgett (2004), Dolowitz e Marsh (2000, 2012), Marin (2011). 

 

 Com a Tabela 2, é possível pensar como seriam propiciadas as transferências em blocos 

regionais a partir da forma de governança e tipos de instituição. Dentro de uma hierarquia, 

provável em instituições supranacionais, as transferências tendem a ocorrer de modo coercitivo 

num grau de emulação ou síntese. Já na forma de governança negociação, típica de instituições 

intergovernamentais, a razão para engajamento é uma mistura – contém não apenas elementos 

coercitivos, mas também voluntários –, pois os Estados tendem a acomodar seus interesses, o 

que favorece um grau de emulação ou síntese. Por fim, a facilitação, característica dos fóruns 

de boas práticas, permitem o engajamento na transferência voluntariamente, resultando num 

grau de influência. 

 Ao estabelecer o quadro, é possível pensar em como funcionariam estas classificações 

nas organizações internacionais. A respeito da União Europeia, que representa o caso mais 

avançado de integração regional, há uma coexistência de três formas de governança, conforme 

apontam os autores Bulmer e Padgett (2004), em outras organizações talvez a variação seja 

menor. No caso do Mercosul, por exemplo, observa-se uma predominância da forma 

negociação, uma vez que o bloco possui um caráter intergovernamental e seus documentos 

ressaltam o respeito a legislação local, acomodando o interesse dos Estados; nesse sentido, as 

transferências de políticas acontecem a partir das experiências e proposições dos membros, 

abrindo espaço para protagonismos no processo. Outra organização internacional para 

ilustração desta questão é o Banco Mundial em que a hierarquia e a voluntariedade coexistem; 
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ao mesmo tempo em que os países devem adotar os critérios condicionantes dos empréstimos, 

há um investimento por parte do banco nos fóruns de boas práticas, o que impacta em 

emulações e influências.  

 Além de exemplos, uma discussão pertinente é a explicação dos economistas não 

tradicionais para o comportamento e a formação de instituições. Embora a um nível individual, 

elas fornecem algumas reflexões a essa inter-relação entre as razões para o engajamento na 

transferência e modelos de governança. 

 Um tópico importante diz respeito a racionalidade prevista nos casos de voluntariedade 

na transferência. Pessali (2015) se propõe a discussão sobre o termo racionalidade a partir de 

uma visão dos economistas. Apresenta a base da economia neoclássica: o método axiomático. 

Essa corrente tem como um de seus axiomas a ação racional. A racionalidade estaria 

relacionada então ao cumprimento da ação racional. Assim, o economista estaria voltado a 

questões normativas, focadas em como se deveria agir e não sobre como agimos. Entretanto, 

outras áreas, como a psicologia e sociologia, também podem fornecer explicações sobre esta 

temática, devendo ser considerada a relação agente x estrutura. A racionalidade seria, nesse 

sentido, um conceito intersubjetivo. Ao pensar na resolução de problemas passariam, de certa 

forma, pelas seguintes etapas: representação do problema, identificação dos objetivos paralelos 

ou parciais, planejar ou reformular as ações que decorrem da decisão. O autor apresenta então 

uma visão razoável da racionalidade e a imparcialidade nas informações a respeito da tomada 

de decisão, assim como insuficiência na previsão das consequências. Ele questiona se é 

possível julgar algo não racional por que não há satisfação dos critérios axiomáticos do 

economista tradicional. Ele aponta que a razão construída a partir da interação com outras 

pessoas.  

 Assim, a racionalidade perfeita prevista nos casos de aprendizado, de acordo com o 

continuum de Dolowitz e Marsh (2000) seria praticamente impossível, uma vez que a razão é 

construída a partir da interação com outras pessoas. Por isso, as razões para engajamento numa 

forma de governança de facilitação podem ser classificadas como aprendizado, baseado em 

uma racionalidade limitada, ou voluntárias.  

Sob a visão de racionalidade limitada, Jones (2003) faz um estudo analisando os 

aspectos do comportamento humano e macropolíticas.  Ele apresenta as principais temáticas 

ligadas a racionalidade delimitada: escolha comportamental, psicologia cognitiva, inteligência 

artificial, teoria da organização comportamental. Dentre os princípios da área, estão elencados: 

racionalidade pretendida, adaptação, incerteza e custo de oportunidade. Por um lado, a 
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racionalidade limitada demonstra os limites da adaptação racional, por outro, a escolha 

comportamental fornece um corpo de literatura sobre como a escolha humana funciona. A 

questão colocada é a interferência do comportamento individual na escolha coletiva. Alguns 

aspectos mencionados abordam o interesse egoísta e a previsão com base no processo ou em 

resultados. Eles são considerados pela ciência política no processo de informações e na 

resolução de problemas, assim como o direcionamento da atenção e identificação com os 

meios. O autor aponta que não há garantias de um bom governo com base no design 

institucional. Os formalistas baseiam sua análise num modelo anacrônico de comportamento 

humano, porém falham num aspecto principal: uma previsão satisfatória. 

   Com uma racionalidade limitada, o que implicaria na ausência de uma previsão 

satisfatória, e em um sistema internacional anárquico, observar os procedimentos de tomada 

de decisão e suas  propensões é pertinente à discussão proposta neste artigo. Como as questões 

referentes a racionalidade e racionalidade limitada estariam relacionadas com os processos de 

transferência e difusão de políticas públicas? 

 É relevante pensar na origem de um processo transferência e difusão de políticas 

públicas como um hábito. Haveria uma relação entre cognição e razão, assim como o hábito de 

propensão ou tendência a pensar/agir com base em experiências anteriores – seja por estímulos, 

contingências ou contextos. Os hábitos estariam entre os instintos e a razão; as ações baseadas 

nos instintos levam a propensões/hábitos. Os hábitos são utilizados nas mais diversas situações: 

para otimizar, para situações com grande disponibilidade de informação, para situações 

complexas, diante da incerteza, para dar sentido as informações recebidas, na comunicação. 

(PESSALI, 2015) 

 Assim sendo, ao tratar da propensão, ou capacidade de agir/pensar como em ocasiões 

anteriores, pode-se discutir o motivo de formulação de políticas públicas com base em 

experiências desenvolvidas por outras jurisdições. Em outras palavras, a tendência em buscar 

experiências de sucesso de outros e tentar aplicá-las a sua realidade. Essa propensão pode estar 

relacionada com os modelos de governança de negociação e facilitação. Por um lado, a 

negociação possibilita que os países levem seus modelos para a organização internacional para 

auxílio na construção de regras e normas comuns, propiciando emulações ou sínteses. Por 

outro, a facilitação favorece a observação de casos de políticas bem-sucedidas, acarretando em 

transferências com um grau de influência. Em ambos casos, há um direcionamento de ações. 
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Quesito fundamental a ser mencionado são os incentivos a determinadas ações. 

Wilkinson (2013) faz um artigo objetivando discutir quando a questão de nudge5  é 

manipuladora ou não. Ele comenta que as pessoas parecem não seguir a racionalidade prevista 

pela economia tradicional, e talvez o termo nudge represente bem esta discussão. Até que ponto 

estes incentivos não são manipuladores? Para lidar com estas questões, baseiam-se em critérios 

de publicidade e transparência. A manipulação estaria relacionada com conceito de autonomia 

e alteração do alvo da tomada decisão. O único caso considerado como exceção seria quando 

essa “influência” traria melhorias sem restringir a liberdade das pessoas.  O autor aponta que a 

decisão das pessoas parece não seguir o critério de racionalidade defendido pelos economistas 

e da mesma forma acontece em relação a tomada de decisão em relação às questões apontadas 

pelos governos e/ou outros. A principal discussão do artigo é quando o incentivo é manipulador 

ou não; e nesse sentido, a resposta é positiva se o alvo da decisão é alterado (se há intenções 

de manipulação).  

 Tendo em vista os conceitos de forma de governança apresentados, esse tipo de 

“empurrãozinho” poderia acontecer nos casos de negociação e de facilitação, por meio, 

respectivamente, das organizações internacionais e dos fóruns de boas prática. Gonnet (2012) 

discorre sobre a capacidade de condicionamento de políticas públicas em ambos casos. As 

organizações internacionais possuem diversos tipos de autoridade – racional-legal, delegada, 

moral e de expertise –, podendo, com isso prover uma base técnica para construção de 

interesses, atores e atividades sociais. Nelas, também se pode observar a formação de 

comunidades epistêmicas, que auxiliam os Estados a identificar seus interesses/problemas 

comuns a serem tratados de forma coordenada.  

 Sem dúvidas, o nudge também está relacionado com questões de confiança, talvez ele 

seja possível quando essa está estabelecida. Pessali (2015) explora o de ideias e situações do 

cotidiano econômico que demonstram a importância da confiança, visto que está presente em 

todas as transações e possuem impacto relevante no comportamento das pessoas. Confiança 

diz respeito a uma ação subjetiva e expectacional. Em termos pessoais, destaca a necessidade 

de interagir e conhecer o outro para criar expectativas positivas em relação a próxima interação. 

A confiança seria um sentimento moral – um valor – que compõe nosso caráter, nosso modelo 

mental sobre como interagir. Tendo em vista que é um fator motivador do processo decisório, 

sua extensão e intensidade também são importantes. Há que se pensar em confiança em termos 

                                                             
5  É difícil encontrar uma tradução adequada para o termo nudge. Deve ser entendido como um 
“empurrãozinho” acerca de algumas questões. 
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pessoais, institucionais, bem como sua falta de confiança e mediação por terceiros. A confiança 

seria um bem coletivo e que necessita da contribuição de várias pessoas para que seus 

benefícios possam ser colhidos. Ela também possui uma caraterística de rede, em que podem 

fazer com que aqueles que não contribuíram se tornem adeptos a ela.  O tema deve ser mais 

explorado pelas diversas áreas. 

 Nesse sentido, poderia ser estabelecida uma relação entre confiança e regimes 

internacionais. Estes são definidos como “princípios, normas, regras e procedimentos de 

tomada de decisões de determinada área das relações internacionais em torno dos quais 

convergem as expectativas dos atores” (KRASNER, 2012, p. 93). Desta forma, poder-se-ia 

dizer que os regimes colaboram para a construção da confiança – e para as relações de 

cooperação – entre os países. Também, como defende Stone (2001, 2004), os regimes 

internacionais podem condicionar processos de transferência e difusão de políticas públicas. 

Isso aconteceria nas três formas de governança em tela: supranacionalidade, negociação e 

facilitação. 

 As relações de confiança são elementos importantes nos processos de formação e de 

manutenção das organizações internacionais. Considerando a anarquia do sistema 

internacional, a confiança é a base da cooperação entre os países. Pessali (2015) aponta a 

relevância da cooperação nas relações entre indivíduos e/ou instituições. O autor faz a 

apresentação de exemplos de cooperação (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico , joint venture Sony-Samsung). Em seguida define cooperação como ação conjunta 

de pessoas ou grupos com a finalidade de atingir um objetivo que pode beneficiar ou não a 

pessoa ou grupo com o qual colabora. Trata-se de um processo pode ser positivo ou negativo, 

sendo a motivação diversa. Apresenta casos – Panplur e Mongólia – em que há o 

reconhecimento de que se precisa do outro e que há a construção de interação condizente. Ele 

menciona o estudo de Axelrod, em que há a tentativa de descobrir as condições nas quais a 

cooperação emergiria, o que aconteceria com as seguintes ações: aumentar a importância do 

futuro para quem interage; alterar os payoffs; aprendizado de valores em que dominem a 

empatia; reciprocidade; e, reconhecimento do que cada um faz nas interações. Por fim, pondera 

sobre os aspectos positivos e relembrando que há também os negativos da cooperação. 

Ressalta-se esta temática, uma vez que cooperação e competição coexistem e podem ser 

compartilhadas na mesma relação. 

 Uma questão a se aprofundar é como as relações de cooperação entre as 

partes/jurisdições podem favorecer o surgimento de processos de transferência e difusão de 
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políticas públicas. Poder-se-ia imaginar qual razão para engajamento no processo a cooperação 

favoreceria: imposição, mistura, aprendizagem? Parece que o termo estaria mais relacionado 

com os dois últimos, uma vez que o primeiro pressupõe uma coercitividade. 

 Há que se mencionar também o efeito da persuasão moral na manutenção da 

cooperação. A partir de testes em computadores, Dal Bó e Bal Bó (2014) tentam verificar se a 

persuasão moral pode afetar o comportamento em jogos de contribuições voluntárias, assim 

como verificar o mecanismo dessas alterações. Os autores elaboram quatro experimentos para 

estudar como a persuasão moral afetaria o comportamento nos referidos jogos. Eles verificam 

que as mensagens morais têm um efeito positivo e significativo sobre contribuições. Elas 

também aumentariam o poder de castigos e são sensíveis ao ambiente estratégico. Os 

mecanismos dessas alterações seriam as expectativas e preferências dos jogadores. A conclusão 

do estudo apontando que a persuasão moral está presente em vários domínios do nosso 

cotidiano. O potencial de efeitos positivos persistentes depende da riqueza do ambiente 

estratégico em que a persuasão é utilizada; a combinação de persuasão moral e punições só 

seriam importantes para a cooperação quando apenas uma delas não é suficiente. Além disso, 

a persuasão moral também afetaria não somente as expectativas, mas também as preferências 

dos envolvidos. 

 Nesse sentido, Ginsberg e Smith (2007) promovem uma discussão a respeito da política 

externa de segurança da União Europeia. Embora tratando de uma questão militarista, eles 

apontam que não se pode desconsiderar formas alternativas de poder – econômico ou soft, civil, 

ético ou normativo – e os limites do poder militar nas questões complexas relativas a segurança. 

A União Europeia detém um forte poder a atração, agindo de forma a dar exemplo e não 

forçando seus valores por meio de ameaças militares. 

 Por isso, é relevante discutir o papel das instituições da formação do nosso raciocínio. 

É inegável a importância das instituições, hábitos coletivos de pensamento e ação, para o 

desenvolvimento. Trata-se de sistema de normas/regras sociais que estruturam a interação 

social ao influenciar o comportamento humano. São três formas de influência que estas detêm: 

sinalizar a respeito do comportamento alheio; amalgamar ideias, expectativas e ações, dando 

forma e consistência as nossas atividades; moldar e mudar nossas aspirações e preferências. 

Em outras palavras, elas criariam um tipo de poder. Elas podem ter origem na interação das 

pessoas e/entre outras instituições/pessoas. Sobre sua configuração, podem ser formais ou 

informais, e exercem função prática na vida das pessoas, desempenhando papel relevante no 

nosso cotidiano. Enfim, há muito mais a se dizer sobre as instituições e seu papel no 
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comportamento das pessoas; elas podem favorecer ou coibir as relações de cooperação e de 

confiança. Elas estariam imbrincadas em nosso cotidiano, às vezes invisíveis, e isto seria 

resultado da nossa habituação coletiva para interpretar a realidade complexa.  (PESSALI, 2015) 

 A partir deste raciocínio, pode-se fazer uma analogia com o papel que as instituições 

desempenham nas relações internacionais. Para Keohane e Martin (1995), quando os estados 

podem beneficiar-se mutuamente da cooperação, os governos tendem a construir instituições. 

Estas podem prover informações, reduzir custos de transação, tornar acordos mais confiáveis, 

estabelecer pontos focais para operação, e, em geral, facilitar a operação na reciprocidade. São 

estas instituições que tornam possível a execução das três formas de governança apresentados 

e demais conceitos interligados. 

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir da apresentação das razões para engajamento de Dolowitz e Marsh (2000) e 

as considerações sobre a forma de governança presente no estudo de Bulmer e Padgett (2004), 

verificou-se que há uma inter-relação entre os conceitos envolvidos, confirmando a hipótese 

estabelecida a respeito da coercitividade/hierarquia, mistura/negociação e 

voluntariedade/facilitação.  Foi possível ainda pensar sobre os tipos de instituições em que 

aconteceria.  

 Do ponto de vista da forma hierárquica, provável em instituições supranacionais, as 

transferências aconteceriam de modo coercitivo (ou impositivo nas razões para engajamento); 

assim sendo, favoreceria um grau de emulação ou síntese. A respeito da forma de negociação, 

possível em instituições intergovernamentais, os processos de transferência se realizariam de 

baixo para cima (ou mistura de acordo com as razões para engajamento); neste contexto, 

emulação ou síntese seriam os graus prováveis. Sobre a facilitação, típica de fórum de boas 

práticas, a principal característica seria a voluntariedade (ou aprendizado nas razões para 

engajamento); neste cenário, o grau envolvido é a influência. 

Dentro desta explicação das inter-relações, observou-se que alguns autores que tratam 

de comportamento e instituições poderiam trazer conceitos relevantes para discussão, a saber: 

racionalidade, racionalidade limitada, hábitos, nudge, confiança, cooperação e instituições. São 

reflexões úteis para entender as razões para engajamento nos processos de transferência e 

difusão de políticas públicas. 
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Desta forma, considera-se que como já existem estudos a respeito desta questão com 

foco na União Europeia, podem ser feitos futuros estudos aplicando-a a outros blocos regionais, 

como o MERCOSUL e/ou outras organizações internacionais.  
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