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Introdução 

O que determina o uso de estratégias distintas pelos presidentes para moldar a 

agenda governamental? Sob que condições os chefes do Executivo combinam suas 

prerrogativas constitucionais (recursos formais) com mecanismos informais para 

alcançar sucesso legislativo? Trata-se de uma ação individual ou, em determinadas 

circunstâncias, os ministros são mobilizados para atuarem em conjunto com os 

presidentes? Essas questões merecem um olhar mais atento da Ciência Política, 

particularmente dos estudos que se dedicam à compreensão do presidencialismo de 

coalizão. Até o momento, pouco se sabe sobre a dinâmica que define esses movimentos.  

A proposta aqui apresentada tem por objetivo investigar essas questões, por 

meio de uma análise comparada entre Brasil e Uruguai. Em ambos os países, o processo 

de redemocratização veio acompanhado de mudanças no desenho institucional, que tem 

levado à formação de coalizões governativas pelos presidentes.  

O tema insere-se em uma agenda de pesquisa recente, cujo foco situa-se no 

processo decisório no interior do Executivo e seus impactos na arena legislativa. Esses 

estudos têm feito movimentos importantes e promissores no sentido de aprofundar a 

compreensão sobre a estabilidade democrática. A inclusão de novas dimensões ao 

campo de análise trouxe evidências de que o funcionamento do sistema político não se 

limita a um jogo no qual presidentes vencem nas urnas sem alcançar maioria legislativa, 

                                                             
1 Proposta de pesquisa apresentada ao DCP/UFMG (dezembro/2013) para tese de doutoramento. A análise 
comparada foi introduzida recentemente ao projeto. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG; pesquisadora do Centro de Estudos 
Legislativos (CEL_DCP/UFMG) 
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formam gabinetes multipartidários para cimentar a cooperação dos partidos e se valem 

de excepcionais poderes de agenda e de veto para governar sua coalizão majoritária. 

Evidentemente, não se pode negar a importância dessas variáveis; mas o estado atual 

das pesquisas aponta para a existência de relações mais complexas, que envolvem 

cadeias de delegação entre os atores políticos membros da coalizão.  

Assim, duas dimensões, em especial, ganham relevância neste trabalho: os 

custos advindos da política de delegação adotada pelos chefes do Executivo e, em 

decorrência disso, a importância da arena legislativa como lócus fundamental em um 

jogo que pode se dar em vários rounds, ou seja, de negociações sequenciais em torno da 

agenda governamental. Ao montar gabinetes multipartidários, os presidentes, no papel 

de formadores da coalizão, criam uma complexa cadeia de delegação, cujos custos de 

transação introduzem tensões nas relações com seus parceiros políticos. A depender do 

grau de conflito na definição da agenda que o governo submeterá ao Legislativo, as 

barganhas podem alcançar a esfera legislativa. Dessa forma, os acordos prévios 

realizados na arena ministerial não chegam necessariamente como um “pacote fechado” 

para a aprovação da coalizão majoritária no Parlamento.   

Resta saber como os presidentes, detentores de vantagens advindas da posição 

de first-mover, conduzem a dinâmica no interior do Executivo para modelar a agenda e 

garantir sua aprovação no Legislativo. O argumento central é que se trata de um “jogo 

em três tempos”: a depender de determinadas dimensões críticas para a coordenação da 

coalizão (que serão detalhadas adiante), os presidentes fazem escolhas sobre: (1) 

mobilizar os recursos formais de que dispõem; (2) combiná-los com mecanismos 

informais; (3) introduzir os ministros no jogo para uma atuação convergente entre 

agente (ministro) e mandante (presidente). Com essa pesquisa, pretende-se contribuir 

com os estudos sobre a estabilidade do presidencialismo de coalizão e introduzir novas 
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dimensões ao debate. Nas próximas seções, serão apresentados os referenciais teóricos 

da análise, bem como o desenho de pesquisa, seus objetivos e justificativa.  

O primeiro tempo: recursos formais da presidência 

Governos de coalizão pressupõem a formação de cadeias complexas de 

delegação entre chefes do Executivo/ministros; partidos/ministros; e partidos membros 

da aliança governativa. Essa rede é iniciada com a montagem dos gabinetes 

multipartidários, quando os chefes do Executivo constituem agentes para a execução da 

agenda de governo. Por sua vez, os ministros tornam-se também agentes de seus 

partidos, cujos interesses específicos fazem parte do jogo (Andeweg, 2000; Inácio, 

2009). Nessa perspectiva, as legendas integrantes da coalizão delegam umas às outras, 

na medida em que as pastas ministeriais são distribuídas entre membros das diferentes 

siglas que compõem a aliança (Martin & Vanberg, 2005).  

 A formação dessa cadeia envolve problemas de agenciamento e monitoramento 

das ações do agente pelo mandante (Epstein & O’Halloran, 1999)3. O desafio interposto 

ao formador da coalizão é lidar com os elevados custos de transação4 que emergem 

dessa dinâmica para coordenar a aliança governativa.  

 Esse tem sido o fio condutor dos recentes estudos sobre os problemas de 

delegação subjacentes à política coalizacional tanto em sistemas parlamentaristas 

quanto nos presidencialistas. A governança da aliança multipartidária requer dos chefes 

do Executivo a introdução de estratégias complexas para coordenar os seus membros.  

No que se refere aos governos parlamentaristas, a literatura jogou luz sobre esses 

problemas ao introduzir no debate os mecanismos institucionais voltados para a 

                                                             
3 Uma parte (mandante) delega poderes à outra parte (agente), na expectativa de que este trabalhe em  
benefício daquele. 
4 Conceito transposto das teorias econômicas para o modelo de delegação política e definido como “todos 
os custos que os órgãos de tomada de decisão coletiva (...) enfrentam para alcançar, implementar e fazer 
cumprir as decisões políticas” (Epstein & O’Halloran, 1999: 52 – tradução própria). 
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supervisão da coalizão e liderança na execução da agenda do Executivo, tais como 

acordos prévios formais e documentados de coalizão, além de gabinetes internos e da 

nomeação de ministro-júnior (Muller & Strom, 2000).  Tais mecanismos são capazes de 

reduzir as perdas decorrentes do agenciamento dos partidos em governos de coalizão, 

especialmente no que se refere à discricionariedade ministerial, ou seja, à capacidade do 

ministro impor agendas de acordo com seu ponto ideal ou de seu partido (Laver & 

Shepsele, 1996).  

No caso brasileiro, a coordenação dos partidos da coalizão na esfera do 

Executivo, assim como na arena legislativa, é facultada pelos amplos poderes 

constitucionais da Presidência – ou seja, os recursos formais dos presidentes5 

(Figueiredo e Limongi, 1999; 2007; 2009). Entre eles, o monopólio na iniciação de 

projetos (nas áreas tributária, orçamentária e administrativa), o recurso de solicitar 

urgência, a possibilidade de emitir medidas provisórias com vigência imediata a partir 

de sua publicação e de editar leis sob requerimento de delegação pelo Congresso, além 

do direito de impor restrições a emendas orçamentárias e de propor emendas 

constitucionais. Os presidentes dispõem, ainda, de poderes de indicar e destituir 

membros do governo (Amorim Neto, 1998), o que lhes confere a possibilidade de 

compor gabinetes diferentes no mesmo mandato, a depender da estratégia de coalizão 

adotada. 

Também no sistema político uruguaio, os presidentes contam com amplos 

poderes de agenda, como iniciativa exclusiva em várias matérias (orçamento, tributos, 

nomeação de cargos públicos, entre outras), pedido de urgência, veto total ou parcial, 

                                                             
5 CF/88, artigos 61; 62; 63; 64; 66; 84 
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com exigência de supermaioria para derrubá-lo (3/5 em cada Casa Legislativa6), poderes 

de designar e demitir ministros. Há, contudo, uma diferença substantiva em relação ao 

Brasil e outros países da América Latina: os presidentes uruguaios não possuem poderes 

de decreto (Chasquetti, 2011). É importante considerar, ainda, que a Constituição do 

Uruguai prevê que o ministro deve contar com apoio parlamentar para se manter no 

cargo (artigo 174), uma vez que o Parlamento conta com dispositivos para retirá-lo da 

posição. 

A existência desses recursos formais permite movimentos estratégicos do chefe 

do Executivo, especialmente em contextos nos quais os custos de governança são 

ampliados. Evidências importantes têm sido apresentadas em estudos recentes, como a 

centralização decisória nas estruturas da Presidência (Inácio:2006); as escolhas 

presidenciais sobre a delegação aos ministros da formulação da agenda legislativa  

(Batista, 2012); e o uso de estratégias alternativas para mitigar os problemas de 

agenciamento (Martinez-Gallardo &  Schleiter, 2013). 

O segundo tempo: acionando mecanismos informais 

 É preciso atentar, ainda, para a existência de mecanismos informais que podem 

ser mobilizados pelos chefes do Executivo para controlar a agenda. A literatura tem 

chamado a atenção para estratégias postas em prática pelos presidentes, como o going 

public (Kernell, 1993), caracterizado pelas aparições em público dos chefes do 

Executivo para promover as políticas de sua preferência, transmitindo mensagens 

diretamente à sociedade, através de veículos de comunicação ou outros recursos 

direcionados a ativar os eleitores para que estes pressionem o Congresso em momentos 

de deliberação. A tese desenvolvida por Kernell (1993) para o caso estadunidense 

                                                             
6 No Uruguai, o parlamento é conhecido por Asamblea General, que reúne a Cámara de Senadores e a Cámara de 
Representantes. A presidência da Asamblea General, bem como a presidência do Senado, é exercida pelo vice-
presidente. 
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tornou-se referência para diversos outros estudos (Covington, 1987; Barrett, 2004, 

2005; Canes-Wrone, 2001a, 2001b, 2006; Clinton, Lewis, Cellini & Weingast, 2004; 

Laroca, 2006). 

No caso do presidencialismo de coalizão no Brasil, pesquisa recente investigou o 

uso informal da mídia institucional para a sinalização de preferências pelos chefes do 

Executivo na arena legislativa (Costa, 2011). A análise mostrou que, diferentemente do 

going public, os presidentes brasileiros mobilizam veículos de comunicação 

institucionais para sinalizar diretamente aos membros da coalizão, com vistas a 

promover ações coordenadas na arena legislativa e alcançar a aprovação da agenda 

governamental.  

O uso de mecanismos informais pelos presidentes como estratégia complementar 

aos recursos formais de coordenação da coalizão também tem sido objeto de outras 

pesquisas sobre o presidencialismo de coalizão na América Latina. Siavelis (2006), em 

estudo sobre o caso chileno, chama atenção para a existência de instituições informais 

criadas com o intuito de “resolver os problemas associados ao presidencialismo 

extremo do Chile” (Idem: 36 – tradução própria). Entre elas, o chamado “partido 

transversal”, que se traduz em um grupo de líderes-conselheiros do Presidente e 

promovem encontros permanentes entre membros da coalizão, inclusive com os 

ministros, com o objetivo de contribuir para a produção do consenso.  

Recentemente, Chaisty, Cheeseman & Power (2012) apresentaram as 

instituições informais como uma das principais ferramentas disponíveis aos presidentes 

que constroem coalizões majoritárias. Por meio de pesquisa comparada entre América 

Latina, África Subsariana e ex-União Soviética, os estudiosos questionam as análises 

que atribuem a estabilidade do presidencialismo de coalizão a uma única variável 
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institucional e argumentam que os presidentes combinam seus recursos (“tools”) na 

condução do governo. Os achados apontam que “a capacidade dos presidentes latino-

americanos para gerenciar coalizões multipartidárias e ganhar apoio legislativo não 

está reduzida a seus poderes formais: as instituições informais, interações 

micropolíticas e variáveis contextuais também desempenham algum papel” (Idem:9 – 

tradução própria) . 

O terceiro tempo: atuação convergente entre presidente e ministros 

Seguindo essa trilha, o trabalho aqui apresentado introduz ao campo de análise a 

discussão sobre as variáveis que determinam a escolha presidencial entre as diferentes 

estratégias disponíveis. Em termos específicos, a questão que instiga essa investigação é 

saber por que os chefes do Executivo mobilizam diferentes recursos ao longo do 

processo decisório de formação e gestão da agenda governamental? Ou seja, em que 

condições os presidentes atuam sozinhos, por meio dos recursos formais de que 

dispõem; quando combinam essa ação com o uso de mecanismos informais; e em que 

momentos mobilizam os ministros para uma ação convergente? Assim, o problema 

concentra-se no jogo no interior do Executivo, buscando respostas sobre como 

presidentes e ministros se movimentam durante o processo decisório. Haveria uma ação 

coordenada entre esses atores na formulação e gestão da agenda? 

O argumento principal dessa discussão é que os presidentes são atores centrais 

no processo, uma vez que detêm os recursos para deflagrar esse jogo. Na condição de 

first-mover7 (Cox e Morgenstern, 2002), o chefe do Executivo pode usar 

estrategicamente os recursos que lhes são assegurados para alcançar a consecução de 

                                                             
7 Cox e Morgenstern (2002) desenvolveram uma tipologia sobre o presidencialismo na América Latina, 
na qual identificam presidentes proativos e um legislativo reativo. Devido aos amplos poderes que detêm, 
os chefes do Executivo se movem primeiro, deflagrando o jogo e intervindo no processo legislativo. Além 
disso, podem agir unilateralmente. 
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suas agendas durante o processo de barganhas inerente ao jogo político em sistemas de 

separação de poderes (Cameron, 2000). Assim, os presidentes fazem escolhas sobre o 

perfil da coalizão e também sobre como coordená-la – incluindo a decisão sobre como e 

quando os ministros serão chamados a atuar em conjunto8. 

As vantagens do presidente podem, contudo, ser reduzidas em cenários nos quais 

os custos de transação para alcançar a ação coletiva (ou seja, a consecução da agenda 

presidencial) são ampliados (Cox e Morgenstern, 2002). Nesse ponto, reside um 

argumento crucial para as questões colocadas neste trabalho: a arena legislativa como 

lócus relevante para a acomodação de interesses da coalizão. A discussão importa 

porque as estratégias mobilizadas pelos chefes do Executivo, sejam elas voltadas para 

uma atuação individual ou em conjunto com seus ministros, envolvem ações com o 

processo legislativo em curso. 

O argumento de que as barganhas intracoalizão podem ser sequenciais, passando 

da arena ministerial para a legislativa, tornou-se objeto de especial atenção de estudos 

recentes sobre o parlamentarismo e o presidencialismo. Essas análises se contrapõem às 

teses sobre as quais a agenda é elaborada internamente pelos membros do cartel, mais 

especificamente, pelos partidos que detêm pastas ministeriais, e levada para necessária 

aprovação no Congresso da maioria que compõe a coalizão governativa (Amorim Neto, 

Cox e McCubbins, 2003)9. Se as negociações acerca da agenda ocorrem em dois rounds 

sob determinadas circunstâncias, significa que os problemas de delegação perpassam as 

                                                             
8 Ao longo da pesquisa, pretende-se observar situações mais raras e que fogem a essa regra, quais sejam, 
as circunstâncias em que essa estratégia é deflagrada pelo ministro; ele se move primeiro e recebe o 
endosso do presidente. É possível supor que isso ocorra, uma vez que os ministros têm interesses nas 
políticas, se mobilizam em certas circunstâncias e tentam obter o apoio do presidente. 
9 Segundo os autores, a definição de cartel legislativo está associada a um mecanismo que assegura um 
primeiro momento de elaboração da agenda legislativa (arena ministerial), em que qualquer membro 
poderia vetar a inclusão de itens, favorecendo, assim, as barganhas pela acomodação de interesses dos 
membros da coalizão; e outra etapa em que a agenda negociada na arena ministerial seria levada ao 
Plenário. Com isso, os acordos chegariam à Casa Legislativa estabelecidos e as chances de derrota (roll 
rates) do governo seriam baixas, graças ao controle exercido pelo cartel de cargos relevantes para a 
definição da agenda. 
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diferentes arenas e que importa considerar o fluxo e a sequencia das ações dos membros 

da coalizão ao longo delas. 

Em estudo de caso sobre sistemas parlamentaristas, Martin & Vanberg (2005) 

argumentam que há uma segunda arena institucional para a resolução de conflitos em 

governos multipartidários. Segundo os autores, isso é resultado de um mixed motive 

game no qual os membros da coalizão estão envolvidos, caracterizado como: 

por um lado, eles têm motivos para cooperar com os seus parceiros para perseguir 
políticas comuns de sucesso. Por outro lado, cada partido enfrenta fortes incentivos para 
mover a política em direções que atraiam os membros do partido e os círculos eleitorais 
em que o partido depende de apoio. (Idem:94 – tradução própria). 

 

Ao colocar em foco os problemas de delegação que existem entre os partidos 

membros da coalizão, esses estudos apresentam argumentos robustos de que a revisão 

dos projetos que chegam ao Legislativo após os acordos na arena ministerial (legislative 

review) apresenta-se como um mecanismo institucional central para os membros da 

coalizão que não se sentem atendidos com a política proposta (Martin & Vanberg, 2005; 

Fortunato, 2010).  

Esse debate interessa na medida em que se pretende observar se a capacidade 

dos ministros exercerem influência ultrapassa o quesito formulação das iniciativas. Na 

função de agentes do Executivo, os ministros têm um papel importante na orientação 

das propostas de governo através do Congresso Nacional (Martinez-Gallardo, 2010). 

Em outras palavras, as atribuições dos ministros vão além daquelas concernentes ao 

cargo no Executivo – após os acordos na fase ministerial, eles também são responsáveis 

por “guiar” a agenda governamental pelo interior da coalizão durante o processo 

legislativo (Idem). 

Estes agentes podem ser mobilizados para atuarem de forma a conter os 

conflitos intrapartidários, participando ativamente dos movimentos do presidente para a 
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consecução da agenda governamental. Em que medida eles podem ajudar a mitigar os 

custos de coordenação da coalizão na arena legislativa? Ou ampliá-los, para que os 

partidos aos quais são filiados possam competir pela agenda na fase legislativa? 

A distribuição de competências e responsabilidades nos gabinetes 

multipartidários é uma dimensão crítica para a análise das capacidades ministeriais 

sobre a formulação e a gestão da agenda governamental. Sabe-se que os presidentes 

brasileiros, especialmente no período de governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998 e 1999-2002) e de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010), recorrem à 

centralização de competências nas mãos das secretarias e órgãos da Presidência, 

particularmente em relação às agendas prioritárias e às políticas discricionárias de 

governo (Inácio, 2006).  Esse processo, contudo, é contingente, evidenciando o 

“impacto dos problemas de coordenação enfrentados pelas diferentes coalizões e as suas 

conseqüências em termos dos mecanismos utilizados” (Idem: 84).  

Sobre o caso uruguaio, Chasquetti et all (2013) chamam a atenção para o fato de 

que a natureza fracionalizada dos partidos requer do presidente a capacidade de 

coordenar as diferentes facções dentro da mesma legenda, mesmo quando se trata de um 

governo unipartidário majoritário. A pesquisa dos autores demonstrou que, no período 

entre 1985-2012, “a la hora del diseño del gabinete los presidentes tienden a aplicar un 

criterio de justicia distributiva entre partidos y fracciones” (Idem:21). Da mesma forma 

que ocorre no Brasil, a distribuição das pastas consideradas mais relevantes tendem a 

ser distribuídas entre os membros do partido do presidente, no caso de formação de 

coalizões. Quando se trata de um governo unipartidário, esses ministérios ficam sob o 

comando de membros da mesma facção partidária do chefe do Executivo.  
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Com essas questões em vista, é necessário observar o papel que cada ministro 

desempenha no respectivo gabinete, de forma a captar quais são os mais estratégicos, 

em cada governo, para assumir a função de atuar de forma convergente com o 

presidente. Espera-se, portanto, que a atuação conjunta sofra variações, dependendo da 

forma como o chefe do Executivo conduz o gabinete. A centralidade do ministério, a 

proximidade com o núcleo coordenador e a criação de novas pastas são variáveis que 

influenciam na decisão presidencial sobre ações convergentes com os ministros. Assim, 

além dos custos de coordenação da coalizão, os movimentos dos presidentes sobre a 

utilização de seus recursos podem variar, ainda, conforme a política de delegação que 

ele adota, segundo as condições de participação dos partidos no governo e de gestão do 

gabinete multipartidário. 

Argumento relevante para essa reflexão foi desenvolvido recentemente por 

Rennó & Wojcik (2013), que analisaram modelos de cooperação entre os ministros na 

construção da agenda legislativa de governo, com o objetivo de traçar o grau de 

cooperação legislativa entre esses membros do gabinete em sistemas políticos com 

fortes poderes presidenciais. Entre as conclusões dos autores, há uma que interessa 

particularmente a essa proposta: “Há flutuações entre os ministros que participam do 

processo de tomada de decisão. Mesmo que isso esteja limitado a alguns ministros, eles 

tendem a revezar na formulação da agenda do governo” (Idem:9 – tradução própria). 

Se essa flutuação ocorre na formulação da agenda, é possível esperar que o mesmo 

aconteça ao longo de outras etapas do processo, o que faria variar os ministros 

acionados a atuar de forma convergente com os presidentes.  

Contudo, o olhar que se propõe oferecer nesse projeto de pesquisa é diferente do 

problema apresentado por Rennó & Wojcik (2013). Não se trata, aqui, de observar a 

formação de redes de cooperação entre os membros da coalizão, mas sim a atuação 
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conjunta entre estes agentes e os presidentes. As análises, entretanto, têm em comum a 

investigação sobre a forma como o jogo dentro do Executivo é estruturado ao longo do 

processo decisório.  

 Abordagem inovadora nessa agenda de pesquisa tem sido apresentada por 

Batista (2012), que analisa a distribuição do poder dentro do Executivo, com foco na 

escolha presidencial entre delegar a produção da agenda para os ministros ou centralizá-

la na estrutura da Presidência. A dimensão crítica refere-se aos custos de transação 

envolvidos em cada uma dessas escolhas. Nessa perspectiva, a autora busca 

compreender, à luz das teorias sobre a delegação, a dinâmica interna do processo 

decisório no Poder Executivo. 

Movimento semelhante é feito por Martinez-Gallardo & Schleiter (2013) em 

estudo sobre as estratégias mobilizadas pelos presidentes para reduzir as perdas de 

agenciamento na formação de gabinetes. O interessante é que as autoras observam 

governos unipartidários: “a visão dominante da literatura sobre formação de gabinetes 

assume que quando os presidentes indicam membros do seu próprio partido, eles estão 

nomeando agentes fiéis que irão ajudá-los a garantir o apoio legislativo que precisam 

para promover sua agenda política” (Idem:3 – tradução própria). Os achados, 

contudo, apontam em outra direção: presidentes nomeiam ministros não partidários para 

mitigar os riscos de perda de agenciamento mesmo quando governam com o próprio 

partido.  

O perfil dos ministros - partidário ou não, além de outros atributos individuais – 

também é variável crítica nessa discussão. Diversos estudos têm direcionado o foco para 

essa questão, com ênfase no crescente número de ministros não partidários que 

assumem postos em países da América Latina (Chasquetti, Buquet & Cardarello, 2013; 
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Inácio, Costa & Araújo, 2013; Huber & Martinez-Gallardo, 2008; Martinez-Gallardo, 

2011). Em sistemas presidencialistas, a prerrogativa de nomear e demitir ministros 

oferece aos chefes do Executivo a oportunidade de optar entre diferentes estratégias de 

nomeação, a depender da política de alocação de portfólios adotada (Martinez-Gallardo, 

2011; Altman & Castiglioni, 2009; Warwick & Druckman, 2006).  

Uma vez que a pesquisa proposta abrange a relação de cada ministro com o 

presidente, interessa observar o perfil destes agentes que assumem as pastas 

ministeriais. Evidentemente, a atuação de ministros não partidários em conjunto com os 

chefes do Executivo, se ocorre, será em menor escala, dado que não há o imperativo 

para estes agentes de coordenar um partido na aprovação da agenda governamental. 

Contudo, atributos individuais como tempo de filiação ao partido; expertise (se há 

congruência entre a formação do ministro e a área de política do ministério); 

experiência legislativa prévia, lealdade, perfil técnico ou político; e preferências 

convergentes com o presidente são relevantes, na medida em que podem afetar a 

escolha presidencial de quem será mobilizado para uma atuação convergente. Assim, o 

perfil dos ministros empossados é outra dimensão que faz variar as estratégias 

presidenciais, juntamente com os custos de coordenação e a política de delegação 

adotada.   

Desenho de pesquisa 

A pesquisa que se propõe realizar contempla os mandatos presidenciais da atual 

experiência democrática brasileira, incluindo os governos de Fernando Collor de Melo 

(1990 a 1992); Itamar Franco (1992 a 1995); Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1998 

e 1999 a 2002); Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006 e 2007 a 2010); e Dilma 

Rousseff (2011 a 2014). A série histórica, portanto, abrange 24 anos de mandatos 

presidenciais no Brasil.  
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Para a análise comparada, também foram incluídos os governos uruguaios do 

período pós redemocratização, a saber10: Luiz Alberto Lacalle (1990-1995); Julio María 

Sanguinetti (1995-2000); Jorge Batlle (2000-2005); Tabaré Vázquez (2005-2010); e 

José Mujica (2010-2015). Nesse período, é possível identificar gabinete de partido 

minoritário (2002-2005), gabinete de partido majoritário (2005-2010; 2010-2014), 

gabinete de coalizão minoritária (1992-1995) e gabinete de coalizão majoritária (1995-

2002). 

A hipótese principal deste trabalho é que os presidentes irão deflagrar 

estratégias sequenciais (acionando os recursos formais e combinando-os com 

mecanismos informais e/ou com a mobilização de ministros para uma atuação 

convergente) quanto maiores forem os custos de transação intracoalizão envolvidos 

no processo de formulação e gestão da agenda governamental; a centralidade da 

pasta ministerial responsável pela proposição para o presidente; e a simetria do perfil 

individual do ministro com as preferências presidenciais. 

As hipóteses relativas a cada dimensão referem-se à ocorrência, freqüência e 

intensidade da mobilização das estratégias presidenciais (conforme será detalhado 

adiante). São elas:   

H1 = A mobilização sequencial de estratégias presidenciais (acionando os recursos 

formais e combinando-os com mecanismos informais e/ou com a mobilização de 

ministros para uma atuação convergente) será maior quanto maiores os custos 

potenciais de coordenação da coalizão; 

H2 = A mobilização sequencial de estratégias presidenciais será maior quanto maior o 

grau de conflito da matéria dentro da coalizão; 

                                                             
10 A fim de manter a mesma série temporal entre os países, excluiu-se o governo de Julio María 
Sanguinetti (1985-1990), no Uruguai. 
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Sub-hipótese: Nas matérias com elevado potencial conflitivo, a proximidade da 

reta final do processo legislativo intensifica o conflito político, aumentando o 

uso concomitante das três estratégias presidenciais 

H3 = A mobilização sequencial de estratégias presidenciais será maior quanto maior a 

necessidade de congruência da coalizão para aprovar a matéria (tipo de proposição 

encaminhada ao Legislativo) 

 Por fim, as hipóteses relativas especificamente ao “terceiro tempo” da estratégia 

presidencial (atuação convergente entre presidentes e ministros) são: 

 H4 = A atuação convergente entre presidentes e ministros será maior quanto maior a 

centralidade da pasta ministerial responsável pela proposição para o presidente; 

H5 = A atuação convergente entre presidentes e ministros será maior quanto mais 

convergentes com as preferências presidenciais forem os atributos dos ministros (perfil 

ministerial). 

A unidade de análise dessa investigação refere-se às iniciativas legais de autoria 

do Executivo relativas aos projetos de lei ordinária; propostas de emendas 

constitucionais e medidas provisórias (apenas para o caso brasileiro, já que os 

presidentes uruguaios não têm essa prerrogativa). Isso se justifica porque as exigências 

para a apreciação de cada tipo de proposição impõem diferentes fluxos e ritmos de 

trabalho legislativo, bem como revelam o uso estratégico de regras e procedimentos 

decisórios por parte dos parlamentares, objetivando influenciar as decisões finais na 

direção de sua preferência (Inácio, 2007:214)11. Assim, esse universo dará a 

oportunidade de avaliar se, em que medida, o tipo de proposição interfere nos custos de 

transação intracoalizão e como os presidentes acionam estratégias complementares para 

alcançar a ação coletiva (aprovação da agenda).   

                                                             
11  Em 2001, a Emenda Constitucional nº32 proibiu a reedição das MPs por mais de uma vez e fixou o 
prazo de 120 dias para que sejam votadas, sob pena de trancamento de pauta.  
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 Nesse sentido, faz-se necessária a diferenciação da medida da variável 

dependente deste estudo (uso de recursos formais, informais e ações convergentes com 

os ministros). Ou seja, o que significa o uso somente de recursos formais da 

Presidência; o que significa a combinação com os mecanismos informais e com a 

mobilização dos ministros; e quando apenas um desses últimos é acionado? Para 

oferecer respostas a essas questões, foi criada uma escala hierárquica preliminar, que 

varia segundo as variáveis independentes deste estudo, na qual: 

(1) recursos formais: serão mobilizados exclusivamente os recursos formais 

quando os custos intracoalizão (coordenação da coalizão, grau de conflito da matéria e 

tipo de proposição) forem baixos. Pressupõe-se que em todas as ocasiões tais recursos 

(ao menos, parte deles) serão acionados, seja isoladamente ou em conjunto com outras 

estratégias, dada a centralidade dos poderes constitucionais da Presidência nos sistemas 

brasileiro e uruguaio;  

(2) mecanismos informais: estratégias adicionais serão acionadas quando tais 

custos forem ampliados. Assim, a escolha pelo uso de mecanismos informais (em 

conjunto apenas com os recursos formais) se dará nesse contexto e quando for mais 

custosa a mobilização de ministros, dependendo do perfil desses agentes e do conflito 

deflagrado no interior do Executivo pela política de delegação adotada pelo presidente; 

(3) ações convergentes com os ministros: serão mobilizadas quando os custos 

intracoalizão forem ampliados e a participação de ministros em ações conjuntas for 

menos custosa, dependendo do perfil destes agentes e do potencial conflitivo 

deflagrado no interior do Executivo pela política de delegação adotada pelo presidente 

(4) conjugação das três estratégias: serão mobilizadas em momentos de maior 

tensão dentro da coalizão e com a proximidade da reta final de tramitação da matéria. 
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 A seguir, são apresentadas as variáveis do estudo e a respectiva 

operacionalização: 

- variável dependente - uso de recursos formais e informais dos presidentes e a 

combinação com ações convergentes com os ministros. A operacionalização dessa 

variável se dará por meio de três dimensões, quais sejam, (1) ocorrência ou não do uso 

de recursos informais e/ou mobilização de ministros para atuação convergente em 

conjunto com os recursos formais (dummy); (2) freqüência no uso dessas estratégias, 

relacionada ao total de situações em que tais estratégias aparecem em cada caso; e (3) 

intensidade, medida por meio da hierarquia entre as estratégias apresentada acima. 

Serão utilizadas informações de diversas fontes, tais como exposição de motivos das 

normas jurídicas, iniciativas legislativas, dados sobre processo legislativo, produção 

legal e nomeação para cargos do Poder Executivo (recursos formais); discursos 

presidenciais e ministeriais; pronunciamentos oficiais em rede nacional de ministros e 

presidentes; entrevistas à imprensa; programas radiofônicos institucionais do período 

(Voz do Brasil, Palavra do Presidente, Café com Presidente e Bom dia, Ministro, no 

caso do Brasil); entre outras (mecanismos informais e coordenação das ações com 

ministros). 

- variáveis independentes: 

 
* custos potenciais de coordenação da coalizão, medidos pelo perfil da aliança, 

segundo a força parlamentar; distância ideológica e controle de ativos 

institucionais (Inácio, 2006); 

* grau de conflito da matéria dentro da coalizão, medido pela revisão legislativa 

por parte de membros da coalizão (medidas de modificação da iniciativa de lei 

de autoria do Executivo; adoção de estratégias protelatórias do tempo de 
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tramitação da matéria, nas comissões e no plenário; voto convergente do partido 

nas votações finais da matéria no Legislativo);    

  * tipo de proposição (PEC, PL, MPV);  

* centralidade da pasta ministerial para o Presidente, medida pela agenda 

política do Presidente apresentada por meio das mensagens ao Congresso 

Nacional no início da Sessão Legislativa e a área de jurisdição do(s) 

ministério(s) que assina(m) a proposição; 

* perfil dos ministros: tempo de filiação ao partido; expertise (se há congruência 

entre a formação do ministro e a área de política do ministério); experiência 

legislativa prévia; lealdade; perfil técnico ou político; preferências convergentes 

com o presidente (medida através da exposição de motivos dos projetos do 

Executivo encaminhados ao Legislativo com a assinatura de um ou mais 

ministros).  

 

- variáveis de controle: 

* contexto: níveis de popularidade do presidente; situações de crise (escândalos) 

envolvendo ministros e presidentes 

* Tamanho do gabinete, medido pelo número de ministérios que compõem o 

gabinete. 

 

Objetivos 

Objetivo geral 

Analisar, de forma comparada, os impactos dos custos de transação decorrentes da 

montagem e da gestão da coalizão no presidencialismo brasileiro e uruguaio sobre os 

cálculos presidenciais acerca das estratégias que irão deflagrar na formação e na 
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condução de suas agendas, no período de 1990 a 2014. A análise comparada permite 

apreender como as diferentes regras e cenários políticos impactam na escolha 

presidencial nos dois países.  

 

Objetivos específicos 

- Analisar os impactos (a) do perfil da coalizão formada; (b) do grau de conflito entre os 

membros da coalizão; e (c) do uso estratégico de regras e procedimentos decisórios por 

parte dos membros da coalizão na esfera legislativa sobre a mobilização de estratégias 

sequenciais pelos presidentes para alcançar a ação coletiva (consecução de sua agenda).  

- Analisar como os presidentes modelam sua agenda, se atuam sozinhos ou se deflagram 

um modelo de coordenação conjunta com os ministros de seu gabinete na gestão da 

coalizão. 

- Analisar se a centralidade atribuída a determinadas pastas pelos presidentes e a forma 

como o gabinete é conduzido impactam na atuação dos ministros na esfera legislativa. 

- Analisar o perfil dos ministros empossados entre 1990 e 2014 e se, em que medida, 

atributos individuais interferem na escolha presidencial sobre uma atuação conjunta na 

gestão da coalizão.  

 

Justificativa 

A investigação proposta neste projeto busca aprofundar os estudos sobre o 

presidencialismo de coalizão, por meio de uma análise comparada entre Brasil e 

Uruguai. Até o momento, a vasta literatura produzida pela Ciência Política revelou 

traços importantes das relações entre Executivo-Legislativo e apresentou evidências de 

que essa dinâmica tem levado à estabilidade democrática do período pós-

redemocratização. Ao montar gabinetes multipartidários, os presidentes alcançam apoio 
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legislativo para a consecução de suas agendas (Amorim Neto, 1998; Figueiredo e 

Limongi, 1999; 2007; 2009; Pereira e Mueller, 2002; Santos, 2003). A estratégia é bem-

sucedida em um cenário particularmente complexo, que combina um sistema de 

separação de poderes com fragmentação partidária e excepcionais poderes de agenda 

dos presidentes. Contudo, a compreensão do bom funcionamento desse sistema não se 

limita ao foco nos amplos poderes presidenciais e suas consequências sobre o 

Legislativo.  

Investigações recentes têm inserido na agenda de pesquisa questões complexas 

sobre o tema, conforme demonstrado ao longo deste projeto. A contribuição primordial 

desses estudos é jogar luz sobre os problemas de delegação e as condições de 

cooperação em alianças multipartidárias formadas sob o presidencialismo, cujas análises 

ainda são raras se comparadas à produção da literatura sobre coalizões no 

parlamentarismo. Particularmente, essas pesquisas abrem uma trilha na qual é vasta a 

possibilidade de reflexões e introdução de novas variáveis. Esse é o caminho que se 

pretende percorrer, por meio de uma análise centrada nos cálculos presidenciais acerca 

das estratégias que irão deflagrar na formação e na condução de suas agendas. 
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