
Universidade Federal de Pernambuco 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

Governança Inversa: O papel da Parceria Público-Privada 

na Construção da Arena da Copa 2014 em PE 

 

 

 

 

 

 

 

José Carlos da Costa 

Orientadora: Drª Suely Maria Ribeiro Leal 

 

 

Recife, julho de 2014 



José Carlos da Costa 

 

 

 

 

Governança Inversa: O papel da Parceria Público-Privada 

na Construção da Arena da Copa 2014 em PE 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado a ser apresentada 

ao Departamento de Arquitetura e Urba-

nismo da Universidade Federal de Per-

nambuco, como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de Mestre em Desenvol-

vimento Urbano. 

 

 

 

Orientadora: Drª Suely Maria Ribeiro Leal 

 

 

 

 

Recife, julho de 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Maria Valéria Baltar de Abreu Vasconcelos, CRB4-439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C837g Costa, José Carlos da 

  Governança inversa: o papel da parceria público-privada na construção 

da arena da Copa 2014 em PE / José Carlos da Costa. – Recife: O Autor, 

2014. 

  163 p.: il. 

 

  Orientador: Suely Maria Ribeiro Leal. 

  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. Cen-

tro de Artes e Comunicação. Desenvolvimento Urbano, 2014. 

                          Inclui referências e anexos.  

 

1. Planejamento urbano. 2. Estado. 3. Parceria público-privada. I. Leal, 
Suely Maria Ribeiro (Orientador). II.Titulo. 

 

        711.4  CDD (22.ed.)    UFPE (CAC 2014-133) 

      





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 

Nilza, 

com quem, há meio século, divido 

dificuldades, aspirações e sonhos. 



AGRADECIMENTOS 

 

Às secretárias do MDU, Rebeca Júlia, Nélida Bani e Renata Albuquerque, pela soli-

citude com que me atenderam quando, a elas, recorri. 

Ao amigo de longos anos, Cristovão Brito, companheiro de outras jornadas no mun-

do profissional e pelas mãos de quem cheguei à minha orientadora, a professora 

Suely Leal. 

À professora Ana Rita, mestra que acolhe na dúvida e encaminha com o melhor es-

clarecimento e/ou a melhor orientação. 

Aos professores Tomás Lapa e Ronaldo Campos, pelas orientações no imediato 

pós-banca do projeto de pesquisa desta dissertação. 

Ao professor Fabiano Diniz, paciente ao ler e me interpelar sobre partes desta dis-

sertação e arguto nas suas orientações. 

À minha orientadora, a professora Suely , que, até mesmo nas agruras da elabora-

ção de um memorial, com vistas à ascensão para professora titular, não deixou de 

ser Leal  quando dela precisei como orientando e em quem acredito haver contraído 

uma amiga. 

Aos meus filhos, Alexandre, Leonardo e Patrícia, pelo estímulo impulsor e encoraja-

dor nos momentos de desalento. 

À Nilza, minha mulher, que suportou por meses a fio a presença de um marido au-

sente, conquanto absorto no trabalho intelectual. 

A Deus, que me deu forças para, aos quase 70 anos, aventurar-me entre jovens na 

busca do saber que, quando tinha a idade deles, não contrai. 

 

 



RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo investigar a governança exercitada entre o gover-
no do estado de Pernambuco e a empresa privada multinacional Construtora Nor-
berto Odebrecht (CNO) durante o processo de construção da Arena Multiuso da Co-
pa 2014  -em decorrência de um contrato de parceria público-privada, para constru-
ção e exploração daquele estádio, na modalidade concessão administrativa, pelo 
prazo de 33 anos-  no Oeste da Região Metropolitana do Recife (RMR) em São Lou-
renço da Mata. Adota-se esta experiência como estudo de caso, investigando-se a 
hipótese de que a governança em apreço se deu com o ator privado tomando inicia-
tivas, decisões e assumindo postura que caracterizam inversão na hierarquia, na 
hegemonia e na correlação de forças entre ambos. A tal governança se houve por 
bem denominar de governança inversa . Nesta dissertação, são empregados dois 
métodos de investigação: i) o método indutivo é usado para  -com base em elemen-
tos que embora aparentemente esparsos têm interação e formam um quadro de re-
ferência, quando analisados sob a ótica do Referencial teórico-conceitual aqui cons-
truído-  retratar Pernambuco como empreendedor ou como estado-empresa, idean-
do a Cidade da Copa e dentro dela o monumental artefato arquitetônico, a Arena, 
cuja governança na construção é aqui estudada; ii) a abordagem direta é usada para 
captar a ocorrência de governança inversa , tendo em conta as teorias da agência e 
institucional sobre governança corporativa. O estudo da governança havida entre 
Pernambuco  -representado pela burocracia exercida pelo corpo gerencial do apare-
lho de Estado encarregado de, sob comando político, fazer o acompanhamento exe-
cutivo do processo de construção da Arena-  e o ator privado é importante, na medi-
da em que possibilita entender e avaliar como as articulações entre tais atores ocor-
reram efetivamente, deixando clara a observância de procedimentos informais e ar-
ranjos institucionais caracterizantes da primazia, na relação em lide, exercida pela 
empresa privada sobre o estado-empresa. Com efeito, o entendimento de como 
ocorreu a governança nesse caso pode ser um contributo a que se atribua maior 
importância ao papel do Estado nas relações atinentes às parcerias com o setor pri-
vado, de modo que aquele não tenha esmaecido em favor deste o controle sócio-
político, quer na prestação de serviços, quer na construção de equipamentos públi-
cos. 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Estado-empresa, parceria público-privada, governança, governan-
ça inversa .  



ABSTRACT 

 

This MSc Thesis aims to analyze the governance established between the govern-
ment of Pernambuco (a federal state at the Northeast Region of Brazil) and the pri-
vate company Norberto Odebrecht constructions (CNO) during the construction of 
the stadium for the FIFA World Cup 2014. It was signed an agreement for a public-
private partnership to construct and operate that stadium for 33 years. In this re-
search, it was checked the hypothesis of an inversion in the hierarchy, i.e., the pri-
vate company took the initiative and decisions, characterizing what here is called an 
inverse governance . To carry out this research, 2 methods were employed: i) the 
inductive method to depict Pernambuco as an entrepreneur or as a company-state, 
devising the city for the World Cup and its monumental architectural artifact (the re-
cently constructed stadium); ii) the direct approach to verify the occurrence of an in-
verse governance  taking into account the Agency Theory and Institutional Theory 
on corporate governance. A closer look at the governance between Pernambuco and 
the private actor is crucial for a better understanding on the articulations between 
these parts, giving a clear idea about informal procedures and institutional arrange-
ments which characterize the primacy of the private actor over the state. This under-
standing can contribute to give more importance to the role of the state when the 
state takes part into a partnership with the private sector, preventing the state to miss 
the social-political control over services delivery as well as over the construction of 
public facilities. 
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INTRODUÇÃO 

A partir do terceiro quartel do século passado uma gama de transformações, em ní-

vel mundial, vem de atingir a sociedade. Dentre elas, enumeram-se a globalização 

da economia, as revoluções tecnológicoinformacional e nos meios de transporte, os 

rearranjos de cunho políticoadministrativo e o emergir da esfera local (municípios e 

estados) como espaço privilegiado de expressão de poder. 

Em decorrência das transformações supracitadas, descortinaram-se novas formas e 

novos ideários de concepção e implementação de políticas públicas. Em tal descor-

tínio, surge o empreendedorismo. Com ele o seu elemento de suporte, o planeja-

mento estratégico, e o seu instrumento de intervenção no espaço, a parceria públi-

co-privada. 

Recorda-se que o empreendedorismo está, enquanto ideário, diretamente imbricado 

com o discurso da globalização econômica e se presta a competição entre estados, 

cuja performance competitiva está associada ao crescimento econômico (Harvey, 

1996). 

A difusão do ideário empreendedorístico foi iniciada, na América Latina e no Brasil, 

na última década do século passado, por agências multilaterais, a exemplo do FMI e 

do BIRD, e por consultores catalães (Manuel de Forn, Jordi Borja e Manuel Castells), 

consoante Vainer (2009a)1. A exitosa experiência espanhola, com Barcelona, além 

de outras na Europa e nos Estados Unidos, credenciaram o planejamento estratégi-

co como principal instrumento de respaldo ao empreendedorismo. Com apoio neste 

último as unidades federadas, transfeitas estados-empresas, têm recorrido às parce-

rias público-privadas para intervenção no espaço, dando concretude à competição 

entre eles, com vistas ao crescimento econômico. 

Vale por em destaque, no entanto, que no Brasil, onde a prática do planejamento se 

encontra esmaecida, o ensejo do megaevento esportivo Copa do Mundo de Futebol 

se constituiu, no próprio planejamento estratégico, colocando este a reboque daque-

le, justificando as intervenções no espaço, em cumprimento às exigências da FIFA, 

com vistas a habilitar-se a sediar jogos da competição, a exemplo do que, ainda 

                                                           
1
 VAINER, C. B. “Pátria, empresa e mercadoria: a estratégia discursi va do Planejamento Estratégico Ur-

bano ”. In: ARANTES, O; MARICATO, E; VAINER, C. B. A Cidade do Pensamento Único. Desmanchando Con-
sensos. Petropolis: Vozes, 5ª ed, 2009a. p. 105-119. 
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agora, está fazendo Pernambuco, sob as vestes de estado-empresa, na Região Me-

tropolitana do Recife (RMR) e em especial no município de São Lourenço da Mata, 

onde será implantado um empreendimento urbanísticoimobiliário e foi construída a 

Arena Multiuso da Copa 2014, ambos constituindo a Cidade da Copa. 

A implantação da Arena, ao espírito neoliberal, sob cuja sombra grassa o empreen-

dedorismo, deu-se através do instrumento que este último dispõe para intervir no 

espaço, ou seja, a parceria público-privada. A condução desta exige, no entanto, o 

exercício de uma nova governança, conforme preconiza a teoria, exercida em desfa-

vor do Estado (nas suas gradações) e em favor do poder econômico privado. No 

conceber de VAINER (2009a), ela se faz ante uma nova forma de coordenação e 

regulação das relações Estado-ator privado, onde: i) os instrumentos de coerção e 

controle, a serem exercidos pelo setor público, passam a ser profundamente atenu-

ados; e ii)  há a assunção de papéis entre ambos atores, coalizados e contratualiza-

dos, com a ocorrência de ações efetivadas inversamente ao concebido pela hierar-

quia. 

Recorreu-se a literatura em busca de algo confirmando empiricamente a teoria. 

Constatou-se haver aí uma lacuna. É exatamente nessa lacuna que se inserta esta 

pesquisa. A governança levada a efeito na construção da Arena se fez objeto de 

pesquisa com o objetivo de: constatar empiricamente a ascendência da Construtora 

Norberto Odebrecht (CNO)2 sobre o governo do estado de Pernambuco no acompa-

nhamento e gestão da construção da Arena. 

Aqui uma digressão para registrar que a CNO é uma dentre duas empresas do Gru-

po Odebrecht acionistas da SPE, Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S/A. 

À CNO, demais da construção em apreço, coube proceder a todo o relacionamento 

com o governo do estado de Pernambuco relativo à gestão daquela implantação. 

Posta a digressão, volta-se à pesquisa. Uma vez formulado o problema que a moti-

vou e ciente da lacuna em que ela se inserta  -e tendo-se em mente que o que 

emergia era a verificação da capacidade de o governo hierarquicamente decidir, 

conciliar interesses e gerenciar conflitos nas relações entre ele e o ator privado-  par-

                                                           
2
 Trata-se da segunda maior multinacional brasileira, de acordo com a revista Multinacionais Brasileiras do jornal 

Valor Econômico. Informe excerto a: Construtora Norberto Odebrecht é uma das maiores mu ltinacionais 
brasileiras.  06 nov 2009. Mensagem disponível em: http://www.odebrecht.com/sala-imprensa/noticias. Acesso 
em: 05 jul 2014. 
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tiu-se para hipótese, com vistas à identificação e/ou produção de dados empíricos, 

com os quais testá-la, em procura da confirmação do que está preconizado na teo-

ria. Destarte, tem-se a hipótese de trabalho desta pesquisa: Na edificação da Arena 

a Construtora Norberto Odebrecht deteve a hegemonia na relação entre ela e o go-

verno do estado de Pernambuco, caracterizando isso um processo de “governança 

inversa ”. Vale dizer: houve tolhimento à ação do Estado no tocante às tomadas de 

iniciativa, além de inversão na relação de hierarquia e na hegemonia e correlação de 

forças entre ambos. 

Ressalte-se que aqui não se recorreu a testes rigorosos de validação da hipótese. 

Procurou-se tão-somente experimentá-la em contraste a dados excertos ao mundo 

real, ao mundo do empirismo, de sorte a poder validá-la. 

Este trabalho, além desta introdução  -onde estão postos caracterizantes da pesqui-

sa tais como objeto e objetivo, o problema que a motivou, a sua justificativa, a hipó-

tese e a metodologia-  das referências bibliográficas e do anexo, consta de quatro 

Capítulos. O de número 1 contém um Referencial teórico-conceitual atinente à teoria 

do Estado, à relação Estado-mercado, ao empreendedorismo, ao planejamento 

competitivo, à parceria público-privada e à governança corporativa. Tratam-se de 

conceitos e teorias que foram utilizados para respaldar o estudo de caso desenvolvi-

do ao longo do Capítulo 3. 

O Capítulo 2 trata da contextualização em que se situam os objetos material e imate-

rial desta pesquisa. Tem-se como objeto material a Arena da Copa, cuja governança 

na gestão da sua construção se constitui no objeto imaterial ou tão-somente objeto 

desta pesquisa. Recorre-se à convicção de que atos, enquanto tais, não existem 

dissociados da contextualização que lhes sustêm e lhes dão vida. Constituem-na 

elementos que embora esparsos têm interação e formam um quadro de referência, 

ou seja, uma contextualização. Com tal propósito, buscou-se o persistente crescer 

da economia pernambucana, além do quadro políticoideológico que a condiciona 

como elementos que ensejaram ao estado voltar a sediar jogos da Copa do Mundo 

de Futebol, a exemplo do que ocorrera em 1950. 

O Capítulo 3 é dedicado ao estudo de caso. Nele examina-se, do ângulo de vista 

empírico, o relacionamento Estado-mercado particularizado ao caso de Pernambu-
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co, mostrando o evoluir desta unidade federada, enquanto relacionando-se com a 

produção material, notadamente após assumir o empreendedorismo, isto é, após se 

colocar na postura de estado-empresa. 

Aqui também, como fluir do relacionamento Pernambuco-produção material e dando 

exemplo empírico da sua ação como estado empreendedor, ou seja, como estado-

empresa, traz-se a lume a sua iniciativa de construir a Cidade da Copa, composta 

por um empreendimento urbanísticoimobiliário (cuja implantação ainda não foi inici-

ada) e a Arena, inaugurada no ano passado, para abrigar jogos da Copa das Confe-

derações. Ademais se aduz a experiência pernambucana com parcerias público-

privadas, desde os idos de 2006.  

Vale lembrar, que a caracterização do estado-empresa não foi descurada. Caracteri-

zou-se-o como tal, enquanto implantando na Região Metropolitana do Recife (RMR) 

os megaprojetos de mobilidade e a própria Arena, visando a Copa. 

Particularmente, no tocante à análise e à apreciação da governança ocorrida entre o 

governo do estado de Pernambuco e a Construtora Norberto Odebrecht na constru-

ção da Arena, tidas em mente as governanças corporativa e inversa como variáveis, 

se partiu para constructos, com base nas teorias da agência e institucional, atinentes 

a elas e aos seus respectivos indicadores. Ditos constructos, se prestaram ao cotejo 

dos dados, colhidos em entrevista concedida pelo Secretário Executivo de Supervi-

são Técnica da SECOPA em Pernambuco sobre a governança ocorrida na constru-

ção da Arena, com aquilo que preconizam as teorias que arrimaram está pesquisa. 

O Capítulo 4 é dedicado às considerações finais. Aqui se tem sumariamente uma 

revisita ao objetivo desta pesquisa, à hipótese que a orientou, à não existência de 

estudos empíricos confirmativos de governança inversa , à importância desta pes-

quisa, ao rigor que pôde ser impresso ao teste da sua hipótese. Ademais, se discute 

a reação à aplicação de modelos de governança corporativa na relação entre atores 

públicos e da iniciativa privada, as bases teóricas e os indicadores-constructos que 

permitiram a captação de governança inversa . 
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Após este panorama geral sobre o conteúdo desta pesquisa, vale por em realce que 

o estado-empresa3 (unidade federada), tal como a cidade-empresa, emerge no âm-

bito do empreendedorismo. Este como o dissera Harvey (1996) remete diretamente 

à parcerias público-privadas. Ademais, está assente no planejamento estratégico, 

posto ser este, e não o planejamento moderno, que consulta os interesses do par-

ceiro privado. A forma de planejamento adotada se materializa, dentre outras coisas, 

por respaldar a fragmentação nas intervenções no espaço, ensejando o chamado 

urbanismo de projeto. No presente caso, o urbanismo de projeto assume a feição de 

urbanismo da Copa englobando o conjunto de intervenções no espaço da Região 

Metropolitana do Recife (RMR) (Mascarenhas, 2009)4 com o objetivo não apenas de 

atender às exigências da FIFA para realização da Copa, mas também de redefinir a 

imagem do estado-empresa no competitivo cenário nacional e internacional. 

No intuito supra, sob o amparo neoliberal, na vertente do esmaecimento das políti-

cas sociais em favor dos princípios de mercado, o estado-empresa Pernambuco 

concebe a Cidade da Copa, a ser implantada sob o regime de parceria público-

privada, sob o pressuposto de criar a Oeste da RMR uma nova centralidade, com o 

fito de que esta sirva também para dinamizar a interação entre o Norte e o Sul da 

RMR como um todo. Avulta por em realce que se trata de um projeto composto por 

dois outros: um empreendimento urbanísticoimobiliário e a Arena Multiuso da Copa 

2014. O primeiro  -um complexo a ser desenvolvido pelo Grupo Odebrecht-  está 

concebido aos moldes da lógica empreendedorística de mercado, combinando, no 

ensejo do megaevento esportivo, a articulação de interesses econômicos, monu-

mentalidade e projeção do estado-empresa. A sua implantação, ainda não iniciada, 

tem conclusão prevista para 2025. Trata-se da primeira smart city do Brasil e da 

América Latina. Já, o segundo projeto (a Arena) vem de ser construído e está sendo 

explorado pelo prazo de 30 anos, mediante um contrato, de parceria público-privada 

na modalidade concessão administrativa, firmado entre Pernambuco e a Sociedade 

de Propósito Específico (SPE), Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S/A. 

Dito empreendimento é um estádio moderno com capacidade para 46.000 pessoas, 
                                                           
3
 A unidade federada (estado) que assume as vestes de empreendedora e, em decorrência disso, o seu gover-

nante passa a atuar como fosse um executivo de empresa privada, promovendo (vendendo) o estado procuran-
do atrair: i) consumidores solventes de locais e serviços; e ii) investimentos. 
 
4MASCARENHAS, G. Megaeventos esportivos e urbanismo: contextos históricos e legados sociais. In: Legados 
de Megaeventos Esportivos. Brasil.  Ministério do Esporte, 2009. p. 195-199. 
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em acentos individuais numerados, e dotado de elevado padrão de conforto, esca-

das rolantes, elevadores, telões de LED5 em alta resolução, iluminação e sonoriza-

ção de padrão internacional e revestimento da fachada de 20.000 m² em EFTE6, 

uma espécie de plástico translúcido que permite uma variação de cores, mediante 

uma iluminação feita por um sistema de condutores de LED. 

Dir-se-ia que é exatamente na Arena, ou com mais rigor, aumentando-se mais ainda 

a precisão, que é especificamente no relacionamento, ou seja, na governança havi-

da, durante a construção da Arena, entre Pernambuco, enquanto estado-empresa e 

parceiro concedente, e a preposta (a Construtora Norberto Odebrecht) da SPE con-

cessionária, que em última análise reside o objeto empírico  desta dissertação. 

Por seu turno, no tocante aos objetivos visados nesta pesquisa, tem-se o geral e os 

específicos. Adstrita ao objetivo geral  procedeu-se à análise da gestão levada a 

efeito pelos atores, governo do estado de Pernambuco e corpo gerencial da CNO, 

quando da construção da Arena da Copa. Por seu turno, no que tange aos objeti-

vos específicos , considerando-se que a especificação deles dá-se pela identifica-

ção dos informes e dados a serem colhidos, bem como da hipótese a ser testada, 

enumeram-se os que se seguem: i) construção de um referencial teórico-conceitual; 

ii) caracterização do crescer e do atual momento da economia pernambucana; iii) 

identificação do Estado-mercado particularizado ao nível de Pernambuco; iv) evi-

denciar o empreendedorismo, a parceria público-privada e o estado-empresa em 

Pernambuco; v) sumarização do evoluir do evento Copa do Mundo de Futebol FIFA 

e apreciação dos preparativos no Brasil e em Pernambuco para esta Copa; e vi) ela-

boração, no tocante à governança, de arrazoados e constructos. 

Em favor da justificativa  desta pesquisa, recorda-se que a globalização vem de en-

fraquecer o Estado na sua capacidade de auferir receita, uma vez que a grande mo-

bilidade do capital (tanto financeiro como produtivo) restringe-lhe a capacidade fiscal 

e o poder de regulação. Como se isso não bastasse, a mesma globalização que en-

fraqueceu o Estado colocou a iniciativa privada para auferir ganhos com ele, através 

da aquisição ou construção e operação de bens e serviços antes afetos estritamente 
                                                           
5
 LED (light emitter diode) é um componente eletrônico emissor de luz. 

 
6 EFTE ou etileno tetrafluoretileno. Tecnicamente é um polímero (um tipo de plástico) com alta resistência a cor-
rosão, a radiação, a descargas elétricas e a ação de produtos químicos. Pesa 99% menos que o vidro e deixa 
passar 95% da luz natural. É autolimpável e tem custo de instalação de 24% a 70% menor que o vidro. 



20 

 

ao poder público. Tal mudança implicou na adaptação de formas institucionais lo-

cais, através da modificação na estrutura legal e administrativa, dos escalares de 

Estado, adaptando-as à visão mercadológica imperante na economia global e, em 

razão disso, cingindo-se à nova governança que, em decorrência da competitividade 

a que o Estado deve se ater, é pouco ou nada democrática e opera em desfavor do 

próprio Estado. Efetivamente trata-se de uma governança diferente daquela que 

propugna Leal (2003, p. 69): 

...”a abertura de novos canais de comunicação entre a sociedade e o 
poder político local seria um instrumento de racionalização da gestão 
pública. Os espaços de participação abertos à sociedade civil organi-
zada possibilitariam uma contínua fiscalização sobre os serviços 
ofertados, levando a um direcionamento mais eficiente dos recursos”. 

Como também se trata duma governança oposta à concebida por Benko (1995 apud 

Compans, 2005) para quem ela deveria ser uma “forma de regulação das relações 

de poder e de coordenação não mercadológica”. Diferentemente disso a construção 

de alianças políticas com segmentos empresariais, conferindo legitimidade às priori-

dades estabelecidas em gabinete e privilegiando a participação da iniciativa privada 

nos negócios públicos, levam a que as unidades federadas sejam pensadas como 

estados-empresas e seus responsáveis políticos como gerentes. Este fato engendra 

uma governança exercida ao largo de controles políticos e diretivamente no sentido 

setor privado setor público. 

A análise das relações ocorridas entre a burocracia estatal, constituída pelo corpo 

gerencial do aparelho de Estado (Peres, 2007, p. 21) de Pernambuco, e o corpo ge-

rencial da Construtora Norberto Odebrecht (CNO)  -a quem coube construir a Arena 

da Copa, em nome da SPE, Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S/A, con-

tratualizada em parceria público-privada para implantar e explorar dito estádio-  dian-

te das estruturas de governança que orientaram e condicionaram tais relações, é 

sobremodo importante para se entender e avaliar como os arranjos institucionais e 

as articulações entre tais atores ocorreram. Efetivamente, tendo-se em conta o exa-

me da validade da hipótese, à luz da teoria institucional, tem-se caracterizada a as-

cendência diretiva da multinacional CNO no relacionamento entre ela e o estado-

empresa Pernambuco. 
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Com efeito, dois aspectos justificam  esta pesquisa: i) preenchimento de uma lacu-

na, conquanto não se identificou a existência de estudo empírico sob a ótica da go-

vernança corporativa com apoio nas teorias da agência e institucional, sobre a go-

vernança entre o Estado e o setor privado na condução de uma parceria público-

privada; ii) acredita-se que a confirmação da hipótese de trabalho desta dissertação, 

de per si, se constitui em contributo para que se atribua maior importância ao papel 

do Estado e da sociedade nas relações atinentes às parcerias com empresas priva-

das. À guisa de exemplo, avança-se a oportunidade de o Estado se permitir e admi-

nistrar naquelas relações a inserção, em dada medida, do viés da participação popu-

lar através do ativismo democrático. 

Vale registro que o problema  que suscitou esta pesquisa decorreu da preocupação 

que se subsegue. 

Com advento do neoliberalismo, reestruturação da economia mundial, baseada no 

regime de acumulação flexível, dá-se o estreitamento da base fiscal. Em decorrência 

disso as gradações de Estado se viram forçadas à assunção de uma nova postura, 

com vistas a prover-se de meios para continuarem prestando serviço e fazendo in-

vestimentos. O estado (unidade federada) assume a feição de empresa e os seus 

executivos (governantes), emprestando ânimo ao estado-empresa, saem à cata de 

investimentos e em promoção (venda) do estado-mercadoria7. 

Com efeito, a ação do poder público, sob o pálio do empreendedorismo, demandou 

um novo instrumento de intervenção no meio, ou seja, no espaço (Compans, 2005). 

Daí a recorrência, não apenas ao setor privado, mas também às suas práticas. Den-

tre elas o planejamento estratégico8. Trata-se do elemento de suporte às interven-

ções que  -uma vez determinadas pelos arranjos de interesses entre o estado-

empresa e as elites econômicas-  devem ser levadas a efeito na produção e reestru-

turação dos espaços, do urbanismo e/ou da arquitetura, no âmbito do estado-

                                                           
7
 Unidade federada, enquanto base física, detentora de recursos naturais, estoque de capital fixo, infraestrutu-

ra, superestrutura e oferta de serviços. 

 
8
 Planejamento estratégico surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1960, como uma técnica de gestão da inicia-

tiva privada destinada a aumentar a eficiência na consecução de metas, dentro de um determinado contexto 
econômico e sócio-político imperante. Nos anos de 1980, à conta da reforma política do governo Reagan, várias 
cidades e estados americanos recorreram a tal técnica de planejamento empresarial na elaboração de planos 
objetivando o desenvolvimento econômico. (Compans, 2005). 
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mercadoria (Vainer, 2011, 2013). Há de se levar em conta que os arranjos de inte-

resse e a lógica do lucro, que impulsa todos os negócios privados, determinam uma 

nova atitude e uma nova forma de relacionamento (governança) entre o poder públi-

co e os seus parceiros, contratualizados mediante o instituto da parceria público-

privada. Destarte, apenas uma digressão para registrar que o concurso do setor pri-

vado nos negócios de Estado dera-se com troca de planejamento estatal: antes dito 

compreensivo ou moderno, agora competitivo ou estratégico. Isso posto, vale lem-

brar Harvey (1996) quando diz que empreendedorismo remete diretamente a parce-

ria público-privada. Ora, ao contratualizar uma parceria com um ator privado o Esta-

do enseja o desenho de uma nova conformação do conjunto dos entes que caracte-

rizam a governabilidade9 sobre a qual se exercita a governança. Com efeito, isto im-

plica em dizer que a contratação de parceria público-privada impõe a prática de uma 

nova governança. 

Recorda-se que a governança afeta ao planejamento moderno preocupa-se com 

transparência e com controles burocráticos. Devido a isso, cabe às gradações de 

Estado a tomada das decisões e a assunção das ações diretivas, objetivando a im-

plementação de políticas públicas e a consecução das suas metas. 

Já na governança afeta ao planejamento estratégico, sob cuja diretriz se situam as 

parcerias público privadas,  -objetivando eliminar constrangimentos legais e burocrá-

ticos aos capitais privados, com vistas a atraí-los à gestão de serviços e à constru-

ção e exploração de equipamentos públicos-  há a tendência a que o ator privado 

assuma a iniciativa e as decisões, correspondendo isso a uma inversão na hierar-

quia e na hegemonia e correlações de forças frente ao tradicional papel do Estado 

(Vainer, 2011). A tal inversão se houve por bem chamar de governança inversa . 

Ante o que vem de ser posto, emerge o problema  que norteou a presente investiga-

ção: A governança inversa  realmente ocorreu no relacionamento entre o estado-

empresa Pernambuco (dito principal, à luz da teoria da agência, que, conjuntamente 

com a teoria institucional, foi usada para respaldar esta investigação) e o agente, a 

                                                           
9
 Governabilidade se caracteriza por condições gerais, tanto institucionais, quanto sistêmicas ante as quais o 

poder se exercita. 
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Construtora Norberto Odebrecht10, na construção da Arena Multiuso da Copa 2014, 

contratualizada em parceria público-privada? 

A hipótese  é tida aqui como um constructo proposicional, e como tal passível de 

avaliação quanto à sua validade (Bunge, 1980, p. 41)11, e se constitui na indagação-

problema desta dissertação transfeita afirmativa. Recorda-se que no presente estu-

do de caso, o que de fato emergiu foi a verificação da capacidade do governo de 

hierarquicamente decidir, conciliar interesses e gerenciar conflitos nas relações entre 

ele e o ator privado. Isso posto, tem-se como hipótese a afirmativa de que na cons-

trução da Arena a Construtora Norberto Odebrecht deteve a hegemonia na relação 

entre ela e o estado-empresa Pernambuco, caracterizando isso um processo de go-

vernança inversa . Vale dizer: houve tolhimento à ação do estado-empresa no to-

cante às tomadas de iniciativa, ademais da inversão na relação de hierarquia e na 

hegemonia e correlação de forças entre ambos. 

Após o que vem de ser posto, afigura-se pertinente tratar dos métodos  sob os quais 

foi conduzida esta pesquisa. Conforme posto à continuação, aqui foram postos em 

prática dois métodos de abordagem: o indutivo e o dito por Fontes Filho (2004, p. 

77) como sendo direto. 

O método indutivo é usado para  -com apoio no Referencial teórico-conceitual aqui 

construído, dar sentido de contexto a atos e fatos, coligidos em livros, artigos e in-

ternet, que embora aparentemente esparsos têm interação e formam um quadro de 

referência (Laville; Dionne, 1999, p. 123)-  retratar Pernambuco como empreendedor 

ou como estado-empresa, ideando a Cidade da Copa e dentro dela o monumental 

artefato arquitetônico, a Arena, cuja governança na construção é aqui estudada. 

Fontes Filho (Ibidem) dá conta do uso da abordagem direta em pesquisas, à luz da 

teoria da agência, feitas por autores consagrados, com vistas a identificar os efeitos 

de monitoramento e incentivo sobre o comportamento de executivos (conceitualmen-

te chamados agentes, na teoria da agência). 

                                                           
10 Não obstante o contrato haver sido assinado com a sociedade de propósito específico Arena Pernambuco 
Negócios e Investimentos S/A, toda a operacionalização do contrato e a construção da obra ficaram efetivamente 
a cargo de uma das suas acionistas a Construtora Norberto Odebrecht (CNO). 
 
11 BUNGE, M. Epistemologia: curso de atualização. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. 
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No trato do estudo de caso, a abordagem aqui utilizada pode ser dita direta, con-

quanto se cinge ao cotejo de elementos da teoria da agência, atinentes a mecanis-

mos de controle interno (uma vez que, como visto em nível do Referencial teórico-

conceitual, os controles externos não se aplicam ao caso), com elementos empíri-

cos, de sorte a possibilitar conclusões quanto à governança exercitada na constru-

ção da Arena. 

Convém relevar que a teoria da agência, “enquanto teoria de redução da incerteza” 

(Fontes Filho, 2004 p. 84), se aplica com grande propriedade às relações principal-

agente que ocorrem em ambiente regido pela técnica, onde há elevada competitivi-

dade e é fácil fixar objetivos e avaliar o esforço necessário para atingi-los, como no 

caso da indústria da construção civil. Entretanto, as referências de mercado não 

eximem o agente de se ater, por exemplo, a sistemas de regras (regulatório) e nor-

mas (crenças) sem cuja observância ocorreria sua ilegitimidade no campo organiza-

cional (conjunto de organizações que constituem uma área reconhecida na vida ins-

titucional, a exemplo de fornecedores, concorrentes etc.). Daí a recorrência a pro-

cessos isomórficos previstos na teoria institucional (cuja base analítica é a forma 

como regras e procedimentos são incorporados às organizações) e a associação 

desta à teoria da agência. Associação usada neste trabalho, cuja forma de elabora-

ção se segue. 

Quanto à forma de proceder nesta pesquisa, com vistas a estudar o arranjo de go-

vernança ocorrido entre o poder público (Pernambuco) e a empresa privada constru-

tora da Arena, houve-se por bem estruturar a pesquisa em três eixos de investiga-

ção: 

1º Eixo – Compreende uma pesquisa (exploratória calcada no procedimento consul-

ta bibliográfica) ampla sobre o Referencial teórico-conceitual abrangendo os entes: 

Estado, relação Estado-mercado, empreendedorismo, planejamento competitivo, 

cidade (estado)-empresa, parceria público-privada e governança corporativa. 

Subsequentemente estão alinhados os entes supracitados, com o que se afigurou 

relevante buscar neles face à pertinência com esta pesquisa. 

• Estado – Procurou-se ter um insight sobre sua origem e a associação que o 

dá forma, através das teorias contratual, contratual coercitiva e coercitiva. Isso 
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deixa fácil entender porque os indivíduos se reúnem e por delegação coletiva 

conferem poder a um supremo legislador (o Estado) em troca de liberdade, 

segurança e economias de escala. Também facilita a evolução de raciocínio 

com vistas à compreensão do que seja um Estado não natural, liberal e que, 

cingindo-se a um contrato entre legisladores e constituintes, deve garantir o 

direito de propriedade e a minimização dos custos de transação.  

Vale recordar que aqui se procurou enfocar a abordagem da teoria do Estado, 

indo da ideia da sua criação e da associação que o dá forma, passando por 

uma visão evolutiva do conceito, até o Estado capitalista neoliberal, trazendo-

se por fim a visão de Offe (1984), com ênfase no relacionamento Estado-

mercado, mais a feição do mundo-Brasil, quer no próprio país, quer em Per-

nambuco, atualmente. 

Aqui se tem em mente que o mercado é fruto de estratégias (políticas) do Es-

tado (enquanto categoria de análise), visando incluir a todos nas relações de 

troca, objetivando a harmonia entre os seus quatro elementos estruturantes 

(variáveis no presente estudo), quais sejam: i) legitimação democrática: ii) de-

pendência de impostos; iii) acumulação; e iv) privatização da produção. Tais 

elementos têm por indicador o relacionamento Estado-produção material. 

• Empreendedorismo – Estreitamento da base fiscal, interdependência global 

em que se rearranjaram as empresas multinacionais (subtraindo ao Estado 

meios de controle sobre fluxos financeiros, de bens e de serviços), a opção-

saída (Dupas, 2005, p. 41) levando a relocalização de indústrias para o Su-

deste asiático terminaram por tirar ao Estado a capacidade de planejar e im-

plantar políticas de desenvolvimento. 

Busca-se, no referencial teórico-conceitual, o enfoque de como tais fatos leva-

ram os governos estaduais a se lançarem como promotores econômicos, pro-

curando a formação de parcerias com atores econômicos privados, de forma 

a inserir o estado na economia global, e de como isso levou a mudança de 

postura. Os governos estaduais, que se antes tinham uma atitude gerencial, 

agora se portam como empreendedores, consolidando no setor público uma 
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racionalidade empresarial que prima pela negociação e implantação de proje-

tos de maior apelo mercadológico. 

Empreendedorismo neste estudo é conceito básico tratado como categoria, 

cujas variáveis são estado-empresa e parceria público-privada. Por indicado-

res da primeira variável se tem, por exemplo: i) as próprias obras de mobilida-

de na RMR, ora em vias de conclusão; ii)  a Cidade da Copa, constante de 

um empreendimento urbanísticoimobiliário a ser implantado e da Arena da 

Copa 2014, já implantada. Por seu turno, como indicador da última variável se 

tem a parceria para construção da Arena, demais da própria história das par-

cerias público-privadas em Pernambuco. 

Aqui cabe que sejam coligidas, como essenciais à parte empírica deste traba-

lho, informações teóricas que digam respeito ao que se subsegue. 

As administrações públicas, ao passarem da postura gerencial a empreende-

dora, o fizeram com base em técnicas de planejamento. Este, antes dito mo-

derno ou compreensivo, agora chamado estratégico; antes ideado e imple-

mentado sob ação executiva do Estado, agora concebido e implantado com o 

concurso da iniciativa privada, de onde é originário. 

No Referencial teórico-conceitual não foi descurado o enfoque da troca de 

técnica de planejamento impondo mudança nas estruturas legal e administra-

tiva das administrações públicas, de sorte a facilitar a formação de novas ali-

anças e a relação entre o Estado e os atores econômicos, tendo em conta fa-

cilitações essenciais à inserção do estado (unidade federada) no competitivo 

mercado global, bem como à atração do setor privado à gestão dos negócios 

públicos e à legitimação de prioridades que, embora digam respeito à admi-

nistração pública, são estabelecidas sob a lógica de mercado. Esta, inclusive, 

ganha relevo na medida em que o Estado recorre à captação de recursos pri-

vados.  

Por seu turno, se tem em emente que a parceria público-privada tida como 

uma parceria contratualizada entre o Estado (em qualquer das suas grada-

ções) e a empresa privada, no intuito de prover serviços e/ou equipamentos 

ao público, é reconhecida como sendo, por excelência, um instrumento de in-
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tervenção do estado-empresa, cujo ideário toma feição no planejamento es-

tratégico. Em razão disso, procura-se no arcabouço teórico-conceitual perti-

nente ancorar ações do Pernambuco empreendedor, não deixando escapar 

aspectos como os que se subseguem. 

O estímulo à celebração desse tipo de parceria decorreu não apenas da in-

corporação da lógica de mercado pelo setor público, mas também da obser-

vância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, oficialmente Lei Complementar 

nº 101 de 04.05.2000). 

Para acudir aos propósitos supracitados o Governo Federal emitiu normas 

(Lei 11.079 de 30.12.2004) com vista à licitação (na modalidade internacional, 

ou não) e contratação de tais parcerias, tida como necessárias face à escas-

sez de recursos financeiros dos estados e da falta de competência, de agili-

dade, de flexibilidade e capacidade de gestão para implantar projetos de 

grande complexidade, ou ainda de gerir serviços públicos com eficiência e 

eficácia.  

Procurou-se enfocar a governança corporativa do ponto de vista de duas teo-

rias: a da agência e a institucional. Ambas são tidas como complementares 

no estudo das organizações. A teoria da agência, tendo como base de análise 

o contato, se preocupa com o comportamento de agência (no caso a relação, 

durante a edificação da obra, entre o estado de Pernambuco, o contratante da 

construção da Arena, e a Construtora Norberto Odebrecht, a contratada). Já a 

teoria institucional vem de ser usada como instrumento de observação da 

contratada, enquanto procurando se legitimar no ambiente organizacional, fa-

ce à aderência a sistema de regras (regulatório), crenças (normativos). 

• Governança aqui é tratada como categoria de análise. Governança empresa-

rial assumiu o aspecto de variável. Por indicadores se tem: i) alinhamento de 

interesse entre o principal (o contratante) e o agente (a construtora), vistos 

pelo cumprimento de metas (dados); ii) pressão do principal retratada em da-

dos atinentes aos mecanismos de monitoramento e incentivos; iii) pressão 

coadjuvante a do principal; iv) percepção do controle materializada no dado 

de que a contratada percebe que está sendo monitorada pelo contratante); e 
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v) pressões isomórficas consubstanciadas como dados sobre pressão norma-

tiva e pressão regulatória. 

Ressalte-se que aqui os constructos desenvolvidos, a partir das teorias de 

governança em apreço, se prestaram a conformar a variável governança in-

versa  e foram confrontados com as respostas obtidas em entrevista concedi-

da pelo Secretário Executivo de Supervisão Técnica da SECOPA, aqui de 

Pernambuco, de modo a tornar possível a avaliação da hipótese formulada 

nesta dissertação. 

2º Eixo – Aqui se procura, com respaldo em pesquisa exploratória, realizada pelo 

viés documental, proceder a uma contextualização, construindo a cena que por certo 

colocou Pernambuco como merecedor da indicação para voltar a sediar jogos do 

Megaevento Esportivo Copa da FIFA 2014, bem assim a sua atual postura como 

Estado gerenciador, mas, sobretudo, como empreendedor, que é a postura que par-

ticularmente interessa aqui, ao intervir no espaço adequando-o às necessidades do 

megaevento citado. 

Procurou-se arrimo teórico à dinâmica experimentada por Pernambuco ao cotejá-la 

com os elementos estruturadores do Estado (Offe & Ronge, 1984), enquanto se re-

lacionando com a produção material. Tem-se a performance de tais estruturadores 

como consequente à política econômica heterodoxa do estado, que vem possibili-

tando atração de investimentos e consolidação de polos de desenvolvimento em ní-

vel estadual, a exemplo do Complexo Industrial Portuário de Suape, dos polos me-

cânico e farmacoquímico do Litoral Norte, gesseiro do Araripe, de fruticultura do vale 

do São Francisco, sem falar no Polo de Software-Porto Digital. Isso para ficar só 

nesses exemplos. 

Particularmente vem ao caso, ainda no âmbito do crescer e do bom momento da 

economia de Pernambuco, a sua indicação para sediar jogos do Megaevento Espor-

tivo Copa da FIFA 2014. Com efeito, isso reclama pesquisa exploratória sumária, 

com vistas a caracterizar aquele megaevento esportivo e Pernambuco, enquanto 

nele incluído, demais do conjunto de investimentos em artefatos urbanoarquitetôni-

cos, necessários para atender exigências da FIFA. Dentre os investimentos destaca-

se um sistema de corredores estruturantes da mobilidade urbana na RMR e a Arena 
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Multiuso da Copa. Nesta última, o governo efetivamente exerce a sua postura em-

preendedora através de parceria público-privada. 

3º Eixo – Aqui se procura investigar como efetivamente fluiu, assente na estrutura de 

governabilidade, a relação, ou seja, a governança entre o estado-empresa Pernam-

buco e a CNO durante o processo de construção da Arena. 

Com efeito, as relações entre o poder público e a iniciativa privada hão de ser con-

duzidas sob a ação diretiva do primeiro (Vainer, 2011). Sob este eixo o que se pro-

curou foi investigar se as relações entre os atores citados, na construção da Arena, 

se fizeram sob a ação diretiva do Estado. Vale dizer: o que se quis foi investigar se 

na governança corporativa ocorrida entre Pernambuco e a Construtora Norberto 

Odebrecht se deu com o estado assumindo a primazia das decisões e iniciativas. 

Como ferramental teórico para a investigação em apreço serão usadas a teoria da 

agência, cuja base analítica é o contrato e é considerada a principal abordagem for-

mal no campo da governança corporativa, aqui tratada como variável, e a teoria ins-

titucional que, tendo como base analítica a forma como regras e procedimentos são 

incorporados a organização, complementa a primeira teoria. 

Já agora a pesquisa toma caráter descritivo. Para tanto, recorreu-se a formulação de 

questionário para entrevista com executivo da Secretaria Extraordinária da Copa do 

Mundo da FIFA 2014 (SECOPA), no intuito de encontrar respostas que configurem a 

governança havida na construção da Arena, de maneira a se poder avaliar se impor-

tantes decisões, ações e iniciativas emanaram do ator público ou se, ao contrário, 

provieram da construtora, e ainda se esta última se conduziu de forma acorde a 

normas e regras do seu ambiente organizacional. 

Cingindo-se especificamente ao estudo de caso, governança inversa  (também tida 

como variável) aqui é tratada em nível de constructo, classificado por Bunge (1980, 

p. 41)12 como proposição. 

Após o que vem de ser visto, adianta-se que o constructo governança inversa  para 

os fins desta análise, enquanto variável e proposição, toma feição pela ocorrência de 

dados (delineados nos constructos-indicadores), que permitiram constatar o aconte-

                                                           
12

 BUNGE, M. Epistemologia: curso de atualização. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. 
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cer daquilo que está previsto nas teorias da agência e institucional, no âmbito da 

governança corporativa, mas se materializando: i) inversamente ao concebido pela 

hierarquia, ou seja, por meio de imposições do agente ao principal; ii) pela criação 

de facilidades especialmente concedidas pelo principal ao agente; e iii) pela inversão 

de papéis entre principal e agente. 

Destarte, procura-se condensar, subsequentemente, tudo o que vem de ser posto 

conforme o quadro a seguir. 
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Quadro 1 - Categorias, variáveis, indicadores, dado s e fontes da pesquisa 

Categorias  Variáveis  Indicadores  Dados  Fontes  

Estado Crescimento eco-
nômico 

-- -- Livros, artigos 
selecionados, 
revistas e inter-
net 

Estado-
mercado 

Elementos estrutu-
rantes do Estado 

Relacionamento 
Estado-produção 
material 

Privatização da produção via 
recuo do setor público no PIB 

Livros, artigos 
selecionados, 
revistas e inter-
net 

Evolução da receita tributária Balanços de 
Pernambuco 

Formação bruta de capital fixo 
(acumulação) 

AG.CONDEPE/
FIDEM, Tribunal 
de Contas do 
Estado, 
BNB/ETENE 

Legitimação democrática TRE 
Empreende-
dorismo 

Estado-empresa Cidade da Copa Descrição dos seus componentes: 
um empreendimento imobiliário e 
a Arena 

SECOPA Rela-
tório de Impacto 
Ambiental - 
RIMA 

Parceria público-
privada 

Histórico do pro-
grama de parceria 
público-privada 
em Pernambuco 

Posição dos contratos de parceria 
público-privada no estado 

Internet 
SECOPA 

Governança Governança corpo-
rativa 

Alinhamento de 
interesses 

Cumprimento de meta no, ou 
antes, do prazo 

Entrevista na 
SECOPA 

Pressão do princi-
pal 

Mecanismos de monitoramento: i) 
contratação e atuação de consul-
toria; ii) relatórios encaminhados à 
SECOPA; iii) auditorias 

Entrevista na 
SECOPA 

Influência direta do contratante Entrevista na 
SECOPA 

Incentivo Entrevista na 
SECOPA 

Pressão coadju-
vante a do princi-
pal 

Auditorias de diversas entidades 
não pertencentes ao principal 

Entrevista na 
SECOPA 

Percepção de 
controle 

Percepção pelo agente do monito-
ramento exercido pelo principal 
via: i) análise de relatórios de 
acompanhamento da obra; ii) ação 
fiscalizatória; iii) influência direta 
do contratante 

Entrevista na 
SECOPA 

Pressões isomór-
ficas 

Pressão normativa: influência dos 
hábitos da construtora sobre a 
SECOPA 

Entrevista na 
SECOPA 

Pressão regulatória: submissão a 
normas e leis 

Entrevista na 
SECOPA 

Governança inversa Alinhamento de 
interesses, pres-
são do principal, 
pressão coadju-
vante a do princi-
pal, percepção de 
controle e pres-
sões isomórficas 

Mesmos dados referentes aos 
respectivos indicadores de gover-
nança corporativa só que: caracte-
rizando o acontecer daquilo que 
está previsto nas teorias da agên-
cia e institucional sobre governan-
ça corporativa mas, se materiali-
zando: i) inversamente ao conce-
bido pela hierarquia; ii) pela cria-
ção de facilidades especialmente 
concedidas pelo principal ao 
agente; iii) pela inversão de papéis 
entre principal e agente. 

Entrevista na 
SECOPA 
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1.   REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

1.1   ESTADO 

Os autores tomados em conta, no tocante à teoria do Estado, o foram considerando-

se que: i) Whynes e Bowles (1982) ao abordarem as teorias contratual, contratual 

coercitiva e coercitiva dão uma ideia acessível da criação do Estado e da associação 

que o dá forma; ii) Reis (2011) ministra uma visão sumária e evolutiva que vai do 

Estado capitalista liberal inócuo, onde na relação entre ele e o mercado (que é o que 

mais importa aqui) este último é visto como repleto de virtudes e moralmente neutro, 

passando pelo Estado capitalista liberal onde as relações entre ele e o mercado 

eram relações de maldade e bondade (exercitadas pelos membros do aparelho de 

Estado) e chegando ao Estado capitalista neoliberal, submetido a desmantelamento 

e diminuição, mesmo ante a compreensão de que ele (Estado) é uma instância polí-

tica por excelência e um complexo de relações entre o setor público e o setor priva-

do, afeiçoando o comportamento da sociedade; iii) Offe (1984) complementa a visão 

de Estado trazendo um contributo mais à feição do mundo Brasil e dos propósitos 

desta dissertação. 

Subsequentemente procura-se evidenciar o conceito de Estado através das aborda-

gens quanto à sua origem. Veja-se a abordagem contratual. Ela é assente à teoria, 

segundo a qual, os indivíduos agem em obediência total e voluntária aos termos de 

um contrato aceito por todos. Eles assim o fazem, partindo da hipótese de que os 

interesses individuais são melhor atendidos se cada indivíduo procede de acordo 

com o contrato. De conformidade com a teoria contratual, os indivíduos preferem a 

cooperação à competição individualista, sob a convicção de que aquela enseja me-

lhores resultados do que esta. Ao optarem pela cooperação eles dão origem a uma 

unidade básica, isto é, a uma associação, (o Estado) com a qual todos colaboram 

para conseguir uma ampla gama de fins, inclusive materiais. Com efeito, isto implica 

em que o Estado seja não apenas um contingente de indivíduos associados, mas 

também uma coleção de recursos materiais, propiciados pelo território, com vistas a 

consecução de fins materiais (Whynes; Bowles, 1982, p.18). 

O Estado, no conceber da teoria contratual, é o Estado da unanimidade. No entanto, 

entre os indivíduos reunidos para celebração de um acordo (contrato), pode ser que 

haja pontos em que não ocorra unanimidade. Destarte, isto possibilita que desres-
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peito às regras possa ser deliberadamente assumido, com vistas à obtenção de van-

tagem. Já agora, o fato de não se ter regras, acertadas e aceitas por todos, leva a 

que o foco não seja mais a elaboração das mesmas. A preocupação agora é com a 

forma de elaborá-las. Vale dizer: a preocupação é com a “estrutura da forma de de-

cisão coletiva”, ou seja, com a constituição. Esta é que passa a ser o objeto da con-

cordância e aceitação de todos. Ora, uma vez estabelecidas normas para elaborar 

as regras, emerge um problema: E se o indivíduo, mesmo sabendo que não as 

cumprindo prejudica a sociedade, resolve não as cumprir?  Neste caso a sociedade 

há de recorrer à coação por meio do Estado. E, assim o fará, para não enfraquecer 

as bases do contrato (ibidem, p. 20). Quem toma decisão em nome da associação, 

ou seja, em nome da sociedade há de ter os meios de exercer e exercitar a violên-

cia. No dizer de Weber “o Estado é o detentor do monopólio da violência” (Weber 

apud Offe, 1984, p. 10). Tem-se assim um Estado baseado no contrato e na coer-

ção, consoante a teoria contratual coercitiva. 

Veja-se agora, sumariamente, os princípios da teoria coercitiva. Presuma-se que 

determinada classe de indivíduos detenha o poder econômico e/ou militar, ex ante. 

Presuma-se, ainda, que essa classe poderosa possa ditar os termos de um contrato 

que mesmo imposto –consideradas as circunstâncias históricas- o seja com conces-

sões, para prevenir “dissensões e revolução em massa”, de sorte a possibilitar aos 

indivíduos, mesmo potencialmente explorados, uma mudança de posição para me-

lhor. Com efeito, o quadro que vem de ser posto configura a essência da abordagem 

coercitiva de Estado. 

Em suma, as três teorias, a contratual, a contratual coercitiva e a coercitiva, dão uma 

idéia da criação de Estado e da associação que o dá forma. À conta disso, já agora 

se pode aduzir: 

[...] Estado. É uma associação de indivíduos, todos eles obedecendo a re-
gras sociais estabelecidas por alguém que toma as decisões sociais e que 
obriga ao seu cumprimento. Então para haver coação, a vontade de quem 
toma as decisões sociais tem de ser soberana em relação a todas as outras 
vontades, isto é, quem toma as decisões sociais deve ter o monopólio do 
poder. Os membros da associação devem ter acesso a um território definido 
nas formas especificadas pelas regras sociais (Whynes; Bowles, 1982, 
p.21) 

Recorda-se que o Estado há de ser devidamente definido interna e externamente. A 

definição externa comporta muito mais que a delimitação territorial, conquanto ela 
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deve consubstanciar o poder soberano, dentro dos limites do território, de quem to-

ma as decisões sociais. Efetivamente, o Estado não reconhece nenhum outro poder 

que lhe seja superior, pois se assim o fizesse não seria soberano. A idéia de sobe-

rania remete a que haja uma anarquia (entre Estados) internacional. 

Vale lembrar que nas teorias, que resumidamente aqui vêm de ser vistas, os indiví-

duos se associam na convicção de que são melhor atendidos via a ação coletiva 

empreendida pelo Estado, sobretudo na produção coletiva de bens e serviços que 

se afigura como a própria raiz da justificativa da existência do Estado. 

Cumpre registrar que a formação do Estado, na concepção das teorias contratual e 

contratual coercitiva, parte do pressuposto da existência de um Estado natural. Este 

também chamado Estado de Natureza. Sua existência seria anterior à constituição 

da sociedade civil. Ressalte-se, que alguns autores, embora descrevam um Estado 

de Natureza, creditam que ele pode nunca haver existido, mas essa construção faz-

se necessária para melhor entender a formação da sociedade civil. 

Viu-se até aqui meras referências a um ato fundador. Nele os indivíduos decidem 

delegar poderes a um supremo legislador em troca de liberdade, de segurança e de 

economias de escala, resultantes do ato de delegação coletiva. 

Faz-se oportuno avançar com a visão de Estado após o ato fundador. Veja-se isso 

sob a ótica liberal1. Trata-se de um Estado não natural, concebido por contrato 

(acordo entre os homens) que lhe delegam poderes. Ele tem por pilares fundamen-

tais: os direitos de propriedade e os custos de transação. Trata-se, pois, dum Estado 

resultante de um contrato entre legisladores e constituintes, no intuito da definição 

de direitos de propriedade, os quais juntamente com a minimização dos custos de 

transação devem ser garantidos pelo Estado. Efetivamente no ato contratual entre 

legisladores e constituintes, estes cientes das suas incertezas no devenir, estão 

transferindo ao Estado as funções de vigilância e/ou prevenção, no que diz respeito 

aos pilares fundamentais do liberalismo, que eles, de per si, não podem assumir. 

Registre-se que, sob essa visão, na relação Estado-mercado este último é visto co-

mo detentor de virtudes naturais e como moralmente neutro (Reis, 2011, p. 4-5). 

                                                           
1
O liberalismo é apresentado como um conjunto de princípios e teorias políticas que advogam a liberdade econômica, isto 

é, defendem que a intervenção do Estado na atividade econômica deve ser mínima. 
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A visão do Estado capitalista liberal inócuo logo se modificou. Passou-se a um Esta-

do capitalista liberal onde as relações, entre ele e o mercado, eram relações entre 

bondade e maldade, conquanto o Estado logo fora apropriado por políticos e buro-

cratas ambiciosos, transfeitos em rentistas. À conta destes, o Estado deixa de ser o 

mero legislador, tal como era no início, para se tornar um ente altamente politizado. 

Conduzidos por políticos e burocratas rentistas os Estados modernos apresentariam 

uma forte tendência à ilegalidade e a exorbitar das suas atribuições. Vale dizer: Eles, 

os condutores do Estado, cônscios dos seus interesses, tenderiam a reproduzi-los, 

mesmo à revelia dos constituintes (Ibidem, p.5). Os políticos, os agentes e funcioná-

rios integrantes do corpo gerencial do aparelho de Estado dariam materialidade à 

perversidade estatal. 

Tendo em vista que o Estado na sua essência é político e que, em decorrência dis-

so, exprime a forma mais global de coordenação da sociedade coadjuvado pela 

economia2 e pelo mercado3, procurou-se um campo mais largo de visão do Estado, 

olhando-o da ótica da economia constitucional4, cujo foco são os processos políticos, 

quer no próprio Estado, quer na intrincada e complexa estrutura institucional que 

organiza e norteia a sociedade. Em última análise, a economia constitucional busca 

a compreensão de como as preferências individuais se galvanizam para gerar resul-

tados coletivos. Trata-se, uma vez mais, de um ângulo de vista do Estado sob o 

prisma do contrato, posto que aqui se procuram as razões das normas (Reis, 2011, 

p. 6). 

A visão do Estado através da economia constitucional descola-se da presunção de 

comportamentos e estratégias oportunistas para centrar-se na ideia de que os indi-

                                                           
2Estendida como um sistema de provisão de bens e serviços destinados a consumo, propiciador de bem-estar e 
melhorias, tanto para os indivíduos, quanto para a coletividade. 

3São estruturas não naturais, dotadas de poder de coordenação da vida dos indivíduos e da coletividade, e sus-
tentadas quer pelos direitos de propriedade, quer pelos direitos que definem as condições dos que delas podem 
participar, materializando relações de troca. 

4
 A economia constitucional se preocupa em explicar a seleção de diferentes normas constitucionais para limitar 

as opções e atividades dos organismos econômicos e políticos, enquanto atuando sobre a vida do cidadão. O 
termo economia constitucional foi criado em 1982 pelo economista norteamericano Richard McKenzie. James M. 
Buchanan, outro economista norteamericano, usou o termo para denominar uma nova disciplina acadêmica. O 

trabalho de Buchanan sobre essa disciplina lhe valeu o Nobel de Economia em 1986. 



36 

víduos escolhem racionalmente as suas próprias restrições, cuja somatória redunda 

em resultados coletivos. 

Recorda-se que a forma de ver o Estado, através da economia constitucional, não 

obstante tenha recebido o contributo de intelectuais renomados –a exemplo de Ja-

mes Buchanan, economista conservador, criador da teoria da escolha pública, Nobel 

de economia de 1986-, no dizer de Reis (2011) não chegou a se constituir numa teo-

ria de Estado, havendo assumido o status de economia política do welfarestate, 

conquanto enveredou pelo argumento base de que qualquer autorização, conferida 

ao Estado, seria desrespeitosamente ultrapassada em razão do sinergismo presente 

no crescimento das instituições geradoras de transferências aos cidadãos. Ora, no 

fundo isso remete à idéia de políticos e agentes do corpo gerencial de Estado, opor-

tunistas, implementando as políticas de bem-estar, concepção esta já presente nas 

ideais do contratualismo. Recorda-se que o contratualismo presente no Estado de 

corte liberal, a reboque da economia, houve de ser revisto e limitado, à sombra do 

neoliberalismo, ensejando diminuição do tamanho e desmantelamento do próprio 

Estado. Este  -vale o arremate depois de tudo que vem de ser posto-  demais de ser 

uma instância política por excelência, é em si mesmo um complexo de relações en-

tre o setor público e o setor privado, configurando, pois, o comportamento da socie-

dade. 

Postas as teorias supra, emerge a oportunidade de examinar um conceito mais à 

feição do mundo Brasil e dos propósitos desta dissertação. Com respaldo em Offe e 

Ronge (1984), toma-se a exame o Estado capitalista (liberal ou neoliberal), enquanto 

forma institucional de poder público, relacionando-se com a produção material, com 

base em quatro elementos: i) a privatização da produção; ii) a dependência dos im-

postos; iii) a acumulação; e iv) a legitimação democrática. 

Com a privatização da produção, fica posto que o que realmente funciona para con-

segui-la é a propriedade privada dos fatores de produção: trabalho e capital. Aparen-

tes exceções a esta regra ocorrem, em países capitalistas desenvolvidos, onde há 

propriedade pública dos meios de produção. Todavia, há de se ter em conta que ali, 

e neste caso, a estratégia é disponibilizar a produção política de bens e serviços in-

fraestruturais, de forma continuada e a baixo custo, para a produção privada. 
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No que tange a dependência de impostos, há de se convir que o Estado, embora 

emita dinheiro, é incapaz de gerar recursos financeiros, pelo menos em montante 

necessário à manutenção da sua máquina e implementação das suas políticas. Daí 

porque ele institui política fiscal  -compreendendo gestão, taxação e empréstimo es-

tatal (Afonso, 2012)-  como forma de compatibilizar suas necessidades e fontes de 

recursos financeiros. 

A acumulação faz-se necessária conquanto o poder estatal necessita e depende 

dela. Disso resulta que aqueles que exercem citado poder criem condições políticas 

favoráveis à acumulação privada. 

Ainda, conforme Offe (1984), a observação empírica dá conta de que as relações, 

entre o exercício do poder estatal e a acumulação privada, se exercitam sob as mais 

variadas formas de política. Tais formas, no entanto, exprimem o interesse do poder 

público na continuidade da acumulação, não se prendendo, pois, no geral, a alian-

ças entre o aparelho gestor do Estado autônomo e quaisquer classes dentro da so-

ciedade. Embora assim o seja, por vezes, dá-se o acesso privilegiado de capitalistas 

aos centros decisórios estatais. Quando isso acontece é porque a atividade de pro-

dução daqueles capitalistas é essencial à dinâmica da acumulação que, inclusive, 

está dependendo estruturalmente da produção deles. Eis a razão face à qual o po-

der público permite-lhes acesso privilegiado, ao tempo em que eles atendem às ne-

cessidades impostas pelo processo de acumulação. 

A legitimação democrática decorre da apropriação do poder, através do apoio majo-

ritário conseguido em eleições gerais. Enquanto isso, o exercício do governo, pelos 

que estão no poder, via instrumentos democrático-representativos de mediação, so-

lução e regulamentação de conflitos, tem, dentre outros, o sentido de garantir, de 

forma duradoura, a não intromissão do Estado no setor privado e na liberdade eco-

nômica. Disso resulta que o Estado capitalista fica numa dupla dependência do go-

verno (poder político) a quem está sujeito, por um lado às regras democrático-

representativas, e por outro ao nível do desenvolvimento alcançado pelo processo 

de acumulação. Vale lembrar, que é o nível de acumulação (determinado pela For-

mação Bruta de Capital Fixo – FBCF) que permite o efetivo exercício do poder esta-

tal. Este depende dos recursos financeiros extraídos (em última análise) àquela, 

mediante a política fiscal. 
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Os quatro elementos estruturantes do Estado capitalista, que vêm de ser vistos, na 

verdade, no seu aspecto mais geral, constituem pilares da governabilidade da socie-

dade. Neste sentido considera-se que a política, ou seja, as estratégias face às 

quais se produzem e reproduzem as interações, entre tais elementos estruturantes, 

constituem a governança assente à governabilidade, em nível do Estado capitalista. 

Isso posto, faz-se imperativo saber como se dá operacionalmente a harmonia intera-

tiva entre aqueles elementos. Por resposta, consoante a teoria em apreço, têm-se: 

Nossa tese consiste em afirmar que existe uma e somente uma estratégia 
geral de ação do Estado. Ela consiste em criar condições segundo as quais 
cada cidadão é incluído nas relações de troca (Grifo dos autores). Criadas 
essas condições, [...], todos os quatro elementos constitutivos do Estado 
capitalista são igualmente considerados (Offe; Ronge, 1984. p. 125). 

Da transcrição acima, têm-se que o mercado é o elemento coadjuvante do Estado, 

enquanto harmonizador entre as políticas exercitadas com os elementos estruturan-

tes do Estado capitalista. Da imbricação Estado-mercado trata-se à continuação. 

1.2   RELAÇÃO ESTADO-MERCADO 

Simplificadamente oferta e procura de bens e serviços constituem o mercado, cuja 

imbricação com o Estado será vista a seguir. Dito dessa forma o mercado parece ser 

simplesmente um singelo mecanismo de troca, lugar próprio de relações despolitiza-

das. Diferentemente disso, há de se pensar mercado como sendo elemento essen-

cial e que Estado e mercado são pilares fundamentais na coordenação da socieda-

de. Avulta realçar que na atualidade o mercado é basal na liberdade e na autonomia 

dos indivíduos. Haja vista o fato dele, ao incluir cada um e todos os cidadãos, pro-

mover a compatibilidade e coordenação operacional efetiva entre os quatro elemen-

tos, funcionais e estruturais do Estado capitalista contemporâneo, conforme posto 

acima, reproduzindo o entendimento de Offe e Ronge (1984). Ora, sob esta ótica de 

ver e compreender o mercado ele passa a ser repleto de significado político, uma 

vez que é, a um tempo, uma construção e uma instituição política. Fruto da política 

do Estado capitalista consubstanciada em estratégias visando à inclusão dos indiví-

duos nas relações de troca, ou seja, no mercado onde bens (trabalho e capital) as-

sumem a forma de mercadoria e conformam as curvas de oferta e demanda para 

configurarem o ponto de equilíbrio geral do Estado capitalista. Com efeito, o elo en-

tre as estruturas políticas e as estruturas econômicas (estando ai incluído o merca-

do) da sociedade é o ente mercadoria. 
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Ao se insistir na concepção de que o mercado é uma instituição política acorde com 

ideologia do Estado, isto é, acorde à feição da coordenação da economia  -se pelo 

mercado ou pelo poder estatal-  vale a pena focar luzes à discussão, via Chang 

(2011, p. 11, apud Reis, 2011): 

Mercados “são construções políticas porque os direitos de propriedade e 
outros direitos que definem as condições dos participantes do mercado se 
tornam artefatos estabelecidos através de relações de poder, de formas de 
legitimação e de consagrações jurídicas, políticas e institucionais sem as 
quais não existiriam. Eles são de fato, o resultado de ‘um exercício altamen-
te político’, desde a acumulação primitiva capitalista até às formas de priva-
tização contemporâneas”. 

Tenha-se em mente, no entanto, que o Estado em que pese essencialmente político, 

não o é na sua totalidade. Modernamente o Estado desenvolve uma gama variada e 

complexa de ações. Disso decorre que o seu papel, ao configurar economias e mer-

cados, não se consubstancia apenas em construções políticas circunscritas aos limi-

tes da lei. Ele intervém, também, via políticas substantivas, a exemplo das que to-

mam concretude: i) na criação de economia de escala e na coordenação da produ-

ção; ii) na definição dos domínios público e privado; iii) na implementação de ações 

tais como a prestação de serviço de saúde, educação e assistência social; e iv) no 

ordenamento e mobilidade urbanos (Reis, 2011). Isso para ficar apenas nessas 

ações. Destarte, o Estado propicia e consolida condições  –em soma àquelas me-

ramente políticas-  para que a sociedade, a economia e o mercado funcionem. 

Mercado é, pois, uma construção política e materialmente dependente do Estado, já 

que este norteia o funcionamento daquele. Essa dependência leva a que o primeiro 

só funcione a contento se o último é dotado de boa estruturação. Onde isso não 

ocorre, via de regra, dá-se o descambo para corrução, e para formas viciadas no 

mecanismo de troca, a exemplo do mercado negro. Ao depender, umbilicalmente, do 

Estado o mercado engendra o fato de o crescimento e/ou o desenvolvimento eco-

nômico ficarem na dependência de uma adequada combinação entre eles. Ou seja, 

entre Estado e as instituições que interagem direta e indiretamente, sob as mais va-

riadas formas impulsionando os mecanismos de troca. 

Com efeito, ao se pretender analisar a governança ocorrida na construção da Arena, 

em São Lourenço da Mata, necessariamente há que se ter em mente as teorias ati-

nentes ao Estado e à relação Estado-mercado, a cuja sombra grassa o empreende-

dorismo. Este, na atual forma do capitalismo, instiga a competição entre estados 
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que, mais e mais, sob a sombra estruturadora do Estado, instrumentalizam-se e in-

cluem-se num mercado cujos escalares avançam do regional ao global, passando 

pelo nacional. 

1.3   EMPREENDEDORISMO, PLANEJAMENTO COMPETITIVO 

E ESTADO-EMPRESA 

A doutrina Friedman, surgida nos anos de 1970, que propõe o capitalismo competiti-

vo como sendo o sistema de organização econômica mais eficaz (Colasuonno, 

1984, p. XV), influiu na concepção do Consenso de Washington, que orientou os 

países centrais e periféricos a reestruturarem suas economias. Economias nacionais 

reestruturadas engendraram a necessidade de ajustes em nível dos estados (unida-

des federadas) (Vainer, 2011, p. 3). Veja-se o que concorreu para isso. Na verdade 

a perda de eficiência no poder de regulação do Estado sobre os fluxos internacionais 

de bens e serviços se constituiu numa mudança fundamental, em nível macroeco-

nômico, com desdobramentos diretos sobre a estruturação e o funcionamento das 

unidades federadas e dos seus sistemas urbanos. Dita perda de eficiência ocorreria 

em razão inversa do aumento da interdependência gerada pela integração dos mer-

cados de bens e serviços, com destaque para os serviços financeiros, o que limitaria 

a capacidade do Estado na implementação das suas políticas monetárias, fiscais e 

salariais, por exemplo (Compans, 2005). 

Ora, a intervenção do Estado keynesiano  -regulando salários, intermediando nego-

ciações sindicais, à época de sindicatos fortes, bem como expandindo os programas 

de bem-estar-social-  conferia-lhe legitimidade e poder político, conquanto permitia-

lhe estimular a demanda, via programas assistenciais, e criar empregos à mão-de-

obra excedente às necessidades industriais. Com efeito, diante da limitação de im-

plementação das suas políticas, da elevação contínua dos ganhos dos trabalhadores 

e das crescentes e ilimitadas necessidades atinentes ao bem-estar-social dá-se a 

insuficiência da base fiscal e por consequência a crise dos Estados nacionais.  

Em reação a tal estado de coisas governos e empresas se lançam na prática à rees-

truturação econômica calcada segundo Castells (1995, p. 40) na desregulamenta-

ção, na privatização e no desmantelamento das políticas do bem-estar-social carac-

terísticas do modelo fordista. A reestruturação tornando assente a globalização se 

daria com os seguintes objetivos: maximização dos lucros do capital privado, incre-
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mento da produtividade do trabalho e do capital, além de inserção da globalização 

de mercado. 

Ressalte-se que a reestruturação em apreço foi liderada por governos e empresários 

dos países da OCDE que passaram a pressionar para que o FMI exigisse dos então 

ditos países do Terceiro Mundo que a ela se adequassem, objetivando a igualdade 

de condições globais para acumulação do capital. Cumpre notar, no entanto, que 

essa igualdade de condições globais foi de certa forma imposta pela mundialização -

em decorrência das facilidades criadas pela teleinformática-  dos mercados financei-

ros que demais de serem óbice às políticas monetárias nacionais independentes, 

contribuíram fortemente para nivelação dos parâmetros econômicos na reestrutura-

ção inicial visando à globalização. Não se pode perder de vista que aquele contribu-

to dos mercados financeiros foi grandemente robustecido pela forma de interdepen-

dência global em que se rearranjaram as empresas multinacionais e pela opção saí-

da de que fala (Dupas, 2005, p.41) que levou à relocalização de muitas indústrias 

para o Sudeste asiático.  

Tais fatos consolidaram o Estado como inadequado, já por sua rígida organização, 

já por não dispor de meios para controlar os fluxos globais (financeiros, de bens e de 

serviços) que passaram a transitar à amplitude do orbe. Ora, tal consolidação tirando 

ao Estado o poder de ação sobre os atores econômicos, terminaria por se traduzir 

também em limitação à sua capacidade de planejar políticas de desenvolvimento. 

É de se ter em conta que, não obstante a redução de poder político, o Estado ainda 

conserva importância decorrente da sua capacidade técnicoadministrativa, da sua 

postura garantidora, às empresas que operam em escala internacional, dos cumpri-

mentos dos contratos comerciais e dos direitos de propriedade, demais de, segundo 

Sassen (1995, apud Compans, 2005), deterem papel importante na criação de con-

dições gerais à atividades tais como indústria da informação, no seu segmento de 

comunicação e transmissão de dados em caráter mundial, e transporte de alta velo-

cidade, cuja implantação é de elevado custo e o retorno do investimento muito lento. 

Não obstante isso, a verdade é que, diante das restrições do Estado para conduzir 

políticas de desenvolvimento e da falta de controle social sobre o encaminhamento 

da economia em nível internacional, os governos locais estão se lançando numa 

competição pela atração de investimentos, quer internos, quer extrafronteiras no in-
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tuito de garantir manutenção e/ou ampliação dos sistemas urbanos e do nível de 

emprego e renda das suas populações.  

No dizer de Compans (2005), enquanto o Estado perdia grande parte da sua capa-

cidade governativa e se retraia em termos de políticas sociais e urbanas, em conse-

qüência da desindustrialização e da reestruturação da economia mundial, escalares 

menores de Estado se tornavam essenciais à organização das empresas multinaci-

onais, notadamente face à redução de barreiras espaciais, devido ao avanço na tec-

nologia dos transportes e na teleinformática, possibilitando, inclusive, as elites locais 

formarem arranjos de interesse e poder de sorte a engajá-las no regime dito por 

Harvey (2005) de acumulação flexível exercitado pelo capital internacional. 

Dito engajamento, se somado a estratégias de formação e controle da mão-de-obra, 

implantação de infraestrutura, política fiscal indutora, bons equipamentos coletivos, 

demais de boa oferta de moradias, por exemplo, podem e vêm de converter gover-

nos em promotores de crescimento econômico. 

É de se ter em conta que diante dos minguados recursos dos governos, notadamen-

te quando se pensa em infraestruturas que implicam em pesados investimentos, ha-

ja vista as já citadas (transporte de alta velocidade e telecomunicação), se impôs a 

necessidade de formação de parcerias com os atores econômicos, ampliando-se 

dessa forma o horizonte de atuação dos governos como promotores econômicos, no 

intuito de obter inserção competitiva nos circuitos da economia global. Com efeito, 

isso exigiu uma mudança de atitude dos governos e das administrações: a aborda-

gem gerencial praticada pelos governos na condução das suas ações, ao tempo do 

fordismo keynesiano, cederia lugar ao empresariamento iniciado nos anos de 1970 

(Harvey, 1996). A este empresariamento Moura (1997) chama de “empreendedoris-

mo competitivo”, doravante referido tão-somente como empreendedorismo.  

Ainda segundo Harvey (ibidem) parece haver surgido, no mundo capitalista avança-

do, a consciência de que os benefícios da globalização econômica só se fazem 

acessíveis aos governos e às administrações que assumam postura empresarial na 

formulação das estratégias de crescimento econômico. Neste sentido as administra-

ções na esfera pública adotam o comportamento empreendedor objetivando: atrair 

recursos para obras infraestruturais; eliminar constrangimentos legais ou burocráti-

cos aos capitais privados; participação crescente do setor privado na gestão de ser-
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viços e na construção e exploração de equipamentos públicos, procurando consoli-

dar com isso uma racionalidade empresarial na administração dos serviços público 

(Compans, 2005). Com efeito, a administração estadual ao se lançar à captação de 

investidores com os quais passa a dividir responsabilidades públicas, à conta de 

uma racionalidade empresarial, negocia projetos de maior apelo mercadológico-

concorrencial (Fainstein & Fainstein, 1994, apud Compans, 2005) e não aqueles que 

mais consultem aos interesses da coletividade, haja vista o Projeto Cidade da Copa, 

onde se acham insertas uma arena multiuso e uma smart city.  

No entender de Harvey (1996) o empreendedorismo remete diretamente ao exercí-

cio das parcerias público-privadas. A esta altura presume-se que, na perspectiva de 

dar maior precisão a um arranjo teórico que se está elaborando, seja conveniente 

interpor ao conceito parceria público-privada, dois outros: planejamento e estado-

empresa.  

 Não se pode perder de vista que as administrações públicas ao passarem da postu-

ra gerencial  -imperante à época do chamado modo de regulação fordista, responsá-

vel pelo crescimento econômico estável desde o pós-guerra até inícios dos anos de 

1970, período conhecido como os “Gloriosos Trinta”-  para a empreendedora, o fize-

ram com apoio no planejamento. Antes moderno, compreensivo e integrado5, elabo-

rado e implementado sob ação executiva do Estado, cingindo-se à cronologia que ia 

da análise à ação, passando pela identificação das necessidades, definição dos ob-

jetivos, escolha de soluções, programação dos meios, chegando até à execução das 

decisões, num processo linear, seqüencial, mecânico e imperativo (Compans, 2005). 

Já agora, tem-se a serviço do empreendedorismo o chamado planejamento estraté-

gico6.  Trata-se de uma técnica de gestão empresarial inserta à administração públi-

ca. Instrumento de corte neoliberal pouco democrático, em relação ao planejamento 
                                                           
5 Azevedo e Prates (1991) assim denominaram o planejamento desenvolvido e imperante nos anos de 1960 e 
1970. Com efeito, tratava-se de um modelo de inspiração fortemente cepalina onde pontificava o Estado como 
agente implementador das reformas sociais, tendo por instrumento de intervenção o planejamento governamen-
tal. Recordam tais autores que “a superestimação da capacidade de atuação do Estado enquanto ator indepen-
dente e a subestimação do papel das forças de mercado que atuam fora do controle estatal e dos entraves insti-
tucionais dentro da própria máquina pública” se constituíram em problemas fundamentais do modelo. 

6 Registre-se que o planejamento estratégico surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1960 como uma técnica de 
gestão da iniciativa privada destinada a aumentar a eficiência na consecução de metas, dentro de um dado con-
texto econômico e sócio-político imperante. Nos anos de 1980, à conta da reforma política do governo Reagan, 
várias cidades e estados americanos recorreram a tal técnica de planejamento empresarial na elaboração de 
planos estratégicos objetivando o desenvolvimento econômico (Compans, 2005). 
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moderno, porém mais agressivo e eficaz na consecução de metas, cobrando, no 

entanto, ao estado o esmaecimento da democracia no exercício dos seus planeja-

mento e gestão, sobretudo quanto às políticas públicas de construção e melhorias 

infraestruturais e ambientais, e aos projetos de reabilitação, revitalização e de inclu-

são sócio-territorial. Com efeito, trata-se de um instrumento que serve à inserção 

competitiva, referenciando intervenções físicas e modificações na estrutura legal e 

administrativa dos poderes públicos adequando-as às tendências mercadológicas 

inerentes à dinâmica da economia globalizada. 

Cumpre destacar que o planejamento estratégico, face à flexibilização que impõe à 

estrutura legal e administrativa facilita a construção de alianças políticas trazendo, 

via de regra induzidas pelo city marketing, a participação da iniciativa privada à ges-

tão dos negócios públicos e à legitimação das prioridades negocialmente estabeleci-

das. 

Efetivamente ao se falar em planejamento estratégico se está falando implicitamente 

em mudança na relação entre o aparelho de Estado e os atores sociais, com desta-

que para os atores econômicos. Trata-se de condição fundamental a que o poder 

público, sob as vestes de “empreendedor”, possa fazer novas alianças, assumir no-

vos compromissos e construir novos arranjos institucionais, de modo que o processo 

de competitividade possa ser implementado. Na assunção de tais vestes, sem con-

tar com a adoção de uma nova governança que se impôs necessária e da qual se irá 

tratar posteriormente, dois pontos merecem realce. O primeiro é que a necessidade 

e dependência de captação de financiamento privado alterou em essência a relação 

entre o Estado e os atores da iniciativa privada, conquanto submeteu aquele à lógica 

de rentabilidade exigida por estes. Disso decorreu a troca de escala no ordenamento 

do espaço. Ao invés de se ordenar os elementos espaciais de amplas áreas, como 

se fazia à luz do planejamento moderno, já agora, por conta da lógica do lucro im-

plantam-se projetos específicos em áreas específicas, consubstanciando isso uma 

fragmentação espacial na intervenção pública. O segundo é que a relação Estado-

atores econômicos está sendo grandemente alterada em benefício destes, vez que a 

coerção e os controles a serem exercidos pelo setor público passam a ser profun-

damente atenuados pela suavização nos mecanismo de regulação. 
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Destarte, em certa medida, na troca de técnicas de planejamento pode-se falar em 

perda de eficiência em favor da eficácia com que o planejamento estratégico respal-

da o empreendedorismo, o outro nome de estado-empresa. Em ideia tomada por 

empréstimo a Vainer (2009) pode-se dizer que o estado há de funcionar de acordo 

com o mercado e, portanto, com flexibilidade e eficácia empresarial. Este fato justifi-

ca que, num mercado onde estados competem fortemente entre si, eles vendam 

projetos de desenvolvimento econômico a investidores privados insertos no circuito 

econômico mundial. Neste contexto, respaldando-se em Borja e Castells (1997), po-

de-se dizer que o estado (unidade federada) transubstancia-se em estado-empresa, 

o dirigente político assume o papel de executivo aos moldes daqueles do setor pri-

vado e os produtos do respectivo estado-mercadoria (Vainer, 2013) são serviços  -

notadamente aqueles ditos do terciário avançado-  e bens, para cuja produção ele 

(estado-mercadoria) dispõe de vantagens competitivas e comparativas. Eis, pois, o 

que seria estado-empresa, vendendo o seu respectivo estado-mercadoria, através 

dos seus executivos, mediante um marketing que antes de chegar ao ato de venda 

propriamente dito se preocupa com aspectos tais como posicionamento no mercado, 

segmentação de potenciais clientes e concepção duma coleção de produtos que 

possam atrair e interessar investidores. 

1.4   PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Recorda-se que no estado-empresa, em regra, a produção, reconfiguração e gestão 

do espaço urbano dá-se através de parcerias público-privadas, ferramenta larga-

mente usada para conferir ao capitalismo global e também agora à RMR, através do 

estado-empresa Pernambuco, um novo regime urbano7. Vale dizer, uma funcionali-

dade do espaço urbano compatível com modo de acumulação flexível com o qual se 

coaduna a indústria do entretenimento e do turismo que, especificamente no caso, 

assumiu concretude através do megaevento Copa do Mundo FIFA. 

Recorrendo-se à amplitude do seu significado, parceria seria uma associação em 

que duas ou mais partes somam seus respectivos contributos para que haja o forta-

lecimento do todo com vistas á consecução de um objetivo. Dessa soma resulta um 

pacto, uma sociedade, uma parceria. 

                                                           
7
 “Grosso modo, um regime urbano definiria as formas particulares que assumem os processos de produção e 

de apropriação da espacialidade construída urbana” (Abramo, 1995, p. 515). 
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Consoante Castro (2008 p. 9) a parceria público-privada é aquela contratualizada 

entre o setor público, representado pelo Estado nas suas diferentes gradações, e a 

iniciativa privada, por meio de empresas e instituições de direito privado, no intuito 

de prover serviços e/ou equipamentos de interesse da população em geral.  

Para adir breves laivos de historicismo, dir-se-ia que as parceria em apreço eram 

pactuadas na Europa desde o século XIX com vistas a implementar obras infraestru-

turais. Empós o hiato das duas guerras o poder público tomou a si a reconstrução 

europeia e no início dos anos de 1970, coincidindo com o fim da reconstrução da 

Europa e a derrocada do fordismo, isto sem falar no estreitamento da base fiscal dos 

diferentes níveis de poder de Estado, emerge uma nova era de parcerias público-

privadas, servindo às intervenções  -feitas pelo estado-empresa no espaço do seu 

respeito estado-mercadoria-  cujo ideário toma feição no planejamento competitivo 

ou estratégico. 

Vários estudiosos (Borja, 1989; Portas, 1992; Forn, 1993; Heinz, 1994; Ascher, 

1995ª; Borja & Forn 1996; Harvey, 1996; Borja & Castells, 1997; apud Compans, 

2005) são acordes em que as parcerias público-privadas se fazem necessárias face 

à escassez de recursos financeiros, falta de competência técnica, de agilidade, de 

flexibilidade e capacidade de gestão para implantar projetos de grande complexida-

de, ou ainda gerir equipamentos e serviços públicos com eficácia e eficiência. Em  

que pese tal justificativa da necessidade, há de se ter mente que essa forma organi-

zativa transfere competências públicas ao setor privado, num envolvimento deste 

com o Estado que termina tendo a sua autonomia reduzida, isto sem contar a perda 

de nitidez nos limites de competência entre o setor público e o setor privado (Cas-

tells, 1995, p. 63) 

No Brasil como na França as parcerias público-privadas foram legalmente instituídas 

no mesmo ano: 2004. Aqui a Lei Federal 11.079 de 30.12 estabelece normas para 

licitação (na modalidade concorrência, internacional ou não) e contratação de tais 

parcerias entre o Estado, no âmbito de um dos seus três escalares, e uma empresa 

privada. Da ótica estritamente legal dita Lei no seu artigo 2º diz que Parceria Públi-

co-Privada é um contrato de concessão, na modalidade patrocinada ou administrati-

va. § 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras pú-

blicas de que trata a Lei 8.987, de 13.02.1985, quando envolver adicionalmente à 
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tarifa cobrada aos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao par-

ceiro privado. § 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços 

de que a Administração Pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

Por oportuno, volta-se à governança, no seio do poder público, já agora conceituada 

nos moldes concebidos por Rhodes (1996). Para ele trata-se de processo complexo 

de tomada de decisão que antecede e ultrapassa o governo e que está afeto à legi-

timidade do espaço público em constituição, à divisão do poder entre governantes e 

governados, aos processos de negociação entre os atores sociais, às interações e 

interdependência que conformam os sistemas alternativos de regulação e ainda à 

descentralização da autoridade e das funções ligadas ao ato de governar. Sem dú-

vida, neste entender de Rhodes se insertam as parcerias público-privadas que vêm 

servindo à conta do planejamento estratégico estatal à produção, reconfiguração e 

gestão do espaço, notadamente do espaço urbano. 

Faz-se oportuno registrar que o estímulo à celebração de parcerias no Brasil decor-

reu, quer da incorporação pelo setor público de mecanismos de mercado, trazendo 

no seu cerne a lógica concorrencial empreendedorística, objetivando eficiência e 

eficácia nos serviços públicos, quer da concomitante necessidade de se estabelecer 

elevadas metas de superávit primário e de submissão à Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF, oficialmente Lei Complementar Nº 101 de 04.05.2000). Tal necessidade 

comprimiu a disponibilidade de recursos para investimentos governamentais. Isto 

potencializou ainda mais o impulso rumo às parcerias levando o poder central a emi-

tir lei caracterizando-as.  

Particularizando o caso para Pernambuco, em razão do que está posto na publica-

ção Cartilha do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas – PPP, o enten-

dimento do governo é de que: 

“constitui o contrato de colaboração entre o Estado e o particular por meio 
do qual, nos termos estabelecidos, o ente privado participa da implantação 
e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem 
como da exploração e da gestão das atividades deles decorrentes, caben-
do-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos, e sendo 
remunerado segundo o seu desempenho na execução das atividades con-
tratadas” (p. 12). 
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De conformidade com a mesma fonte ditas parcerias apresentam como vantagem: 

aceleração no fornecimento de infraestrutura, rápida implementação da obra, custos 

reduzidos ao longo da duração total do projeto, melhor alocação de recursos, melhor 

qualidade de serviço, e administração pública aprimorada. 

Entretanto não se pode perder de vista que o elenco de razões de convencimento 

supra esmaece, quando a questão de fundo é outra. Com base em Mappa (2004, 

apud Matias-Pereira, 2010) pode-se afirmar que a governança exercitada à conta do 

empreendedorismo leva a que também as parcerias público-privadas as quais ela 

permeia façam parte de um mecanismo de gestão administrativa  -e não política-  da 

ordem social. Isto é, façam parte de um mecanismo que concorre para a despolitiza-

ção das escolhas e dos ajustes sociais, face ao confisco do poder pelas elites tecni-

coadministrativas e financeiras. Tal fato coloca as parcerias em lide no campo de 

prioridade, “do econômico sobre o político, do capital sobre o Estado, do mercado 

sobre a democracia e do lucro sobre a justiça social.” 

Acredita-se que do que vem de ser posto tem-se um quadro teórico geral do qual 

retirar-se contributo à análise e apreciação da parceria público-privada celebrada 

para construção da Arena Multiuso da Copa 2014 em São Lourenço da Mata. 

1.5   GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A governança corporativa tem por finalidade principal estruturar o “bom governo” das 

organizações. Vale dizer: estruturar a forma como o poder é compartilhado entre os 

proprietários da organização, os conselheiros e os gestores. 

A governança corporativa, não obstante focar as decisões tomadas por executivos e 

os impactos que elas causam no conjunto dos stakeholders8, na prática ela tem se 

limitado aos relacionamentos entre proprietários e executivos (Becht, Bolton e Röell, 

2002, p. 14 apud Fontes Filho, 2004, p. 24). 

No afã de entender a governança corporativa ocorrida entre o principal (governo do 

Estado de Pernambuco) e o agente (Construtora Norberto Odebrecht – CNO) na 

construção da Arena Multiuso da Copa 2014 tem-se em mente usar duas teorias: a 
                                                           
8 Parte interessada ou interveniente. Ex: proprietários, acionistas, investidores, empregados, fornecedores etc. 
Tratam-se de partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa vigen-
tes na organização, a fim de que elas constituam a chamada “boa governança”. 
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da agência e a institucional. A explicação para isso é que elas se complementam 

constituindo instrumento consistente de análise de governança nas organizações 

(Fontes Filho, 2003, p. 3). 

1.5.1    A teoria da agência 

A teoria da agência é considerada a principal abordagem formal para a governança 

corporativa. Ela vem de ser formalizada por Jensen e Meckling, conforme Matias-

Pereira (2010), e para eles a relação de agência é um contrato firmado entre o con-

tratante (dito principal) e o contratado (o agente) para execução de serviço que exija 

delegar ao agente alguma autoridade quanto à tomada de decisão. Ressalte-se que 

a relação de agência pode ser estabelecida entre vários tipos de principal e agente. 

No caso trata-se da relação entre o governo do Estado de Pernambuco (principal) e 

a CNO, respondendo como agente pela concessionária Arena Pernambuco Negó-

cios e Investimentos S/A, considerada a utilização do modelo de governança corpo-

rativa no ambiente de governo. 

a)   Os problemas de agência 

Tanto a necessidade de especialização quanto o crescimento das organizações le-

varam o proprietário a se afastar das funções típicas de gestão para aproveitar a 

sinergia do seu trabalho à frente de novos negócios. Ora, o proprietário que exercia, 

a um tempo, o suporte de risco residual e as funções de gestão e controle do seu 

negócio, ao afastar-se dessas últimas funções, delegando-as a um executivo, deu 

margem ao surgimento de problemas de relacionamento entre ambos. Ou seja, en-

sejou o surgir do relacionamento de agência, vez que este ocorre sempre que um 

indivíduo depende do outro. 

Para limitar as ações do executivo, ao agir em interesse próprio, o principal incorre 

em um duplo custo: dispêndio com monitoramento e incentivo. A propósito, recorda-

se que os problemas de relacionamento de agência, ou seja, de relacionamento en-

tre principal e agente, suscitam sempre os aspectos incentivo (Araújo, 1999, p. 1) e 

informação. 

Destaque-se que a assimetria da informação, demais da preferência pelo risco e do 

horizonte de planejamento, são entes que se somam à motivação, fazendo-a dife-

renciada para o principal e para o agente. 
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Assimetria da informação é o caso de o agente, devido ao fato de estar vivendo o 

dia-a-dia do negócio, ter um conjunto maior de informações privilegiadas e essenci-

ais à organização. Isso pode levar a que ele barganhe vantagem junto ao principal. 

A preferência pelo risco é inerente à condição de cada um. O principal pode dividir 

riscos, minimizando-os para si, aplicando o seu capital em várias organizações. Já o 

agente tem quase nenhuma, ou nenhuma, condição de diversificar riscos na sua 

condição de empregado. 

O horizonte de planejamento também é diferente para ambos. O principal tem víncu-

lo de permanência com a organização. Isso lhe permite suportar variações de resul-

tado num horizonte de longo prazo. Enquanto isso, a permanência dos executivos 

(agentes) numa organização dá-se numa visão de curto prazo. Fato que dificulta a 

avaliação de algumas das suas decisões e ações, à falta de prazo para maturá-las. 

b)   Bases da teoria da agência 

A teoria da agência é dedicada ao relacionamento de agência. Este é definido como 

”um contrato no qual uma ou mais pessoas (o principal) comprometem outra pessoa 

(o agente) a desempenhar algum serviço em seu benefício que envolva delegar al-

gumas decisões de autoridade ao agente” (Jensen e Meckling, 1976, p. 308 apud 

Fontes Filho, 2003, p. 38). 

A impossibilidade de estruturação de um contrato que envolva todas as nuances de 

interesses entre o principal e o agente leva à necessidade de mecanismos de con-

trole e incentivos para que a governança, entre ambos, funcione a contento. 

Cumpre registrar que as bases da teoria da agência são assentes à economia neo-

clássica (Ibidem) onde a visão microeconômica vê a organização como uma função 

de produção, no que resulta que o recorte teórico sobre o qual essa teoria foi desen-

volvida, não considera variações de interesse das partes envolvidas com a firma, e 

que também dizem respeito à governança. Para suprir tal deficiência houve a neces-

sidade de se recorrer, na própria teoria, a mecanismo de controle e coordenação. 
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A evolução no sentido de suprir a lacuna supra citada está assente na Nova Econo-

mia Institucional (NEI)9 que ao associar a teoria econômica à teoria institucional pos-

sibilita a “estruturação de governança que discute as diferentes formas de coordena-

ção vigoradas em um mercado” (Santos, [ca. 2000], p.2, 3). Esta autora ressalta que 

Ronald Coase observou que a firma fazia muito mais do que transformar insumo em 

produto, ela coordenava as ações dos agentes econômicos e concorria com o mer-

cado na coordenação da atividade econômica. 

Na atividade de coordenação das ações dos agentes econômicos a firma necessari-

amente incorria em custos decorrentes da coleta de informação, elaboração, reda-

ção, negociação, e estabelecimento de um contrato representativo da transação. 

Efetivamente os custos de transação foram introduzidos por Olive Williamsom com 

base nos trabalhos de John Commons e Ronald Coase. Com efeito, a NEI, ao am-

pliar o campo da análise da ciência econômica, forneceu também nova base de aná-

lise à governança que passou a considerar além da estrutura organizacional, do am-

biente institucional, e da assimetria da informação, dentre outros, os custos de tran-

sação (Ibidem). 

Duas vertentes dividem a governança respaldada na NEI. Uma, dita vertente dos 

custos de transação, advoga que a melhor abordagem a ser seguida pela firma, com 

vistas a manter as condições contratualmente definidas, é a ex-post conquanto ela 

tem base na economia dos custos de transação, economia que só pode ser avaliada 

após múltiplas transações, com outras firmas num dado período de tempo, objeti-

vando comprar insumos e vender produtos, no intuito de se manter no mercado. Ou-

tra vertente, denominada vertente do alinhamento de incentivos, defende que se es-

tipule ex-ante um mecanismo de incentivo, com o propósito de manter a integridade 

do contrato. 

A vertente dos custos de transação leva em conta que firma e mercado modelam a 

governança, e que as transações são estruturadas de forma a minimizar os custos 

                                                           
9
 A NEI se desenvolveu a partir do  segundo quartel do século XX com os estudos de Ronald H. Coase. Nos 

anos 30 ele definiu a firma como sendo mais que uma função de produção, vez que também coordenava os 
agentes econômicos. Firma e mercado juntos, portanto, concorriam entre si na função de coordenar a atividade 
econômica (Santos, [ca. 2000], p.6). 
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de manutenção dos contratos Tenha-se em mente que esta vertente tem na transa-

ção a sua unidade de análise. 

A vertente do alinhamento de incentivos se respalda em duas teorias: a do direito de 

propriedade e a da agência. Diferentemente daquela dos custos de transação, esta 

tem no contrato a sua unidade de análise. 

A teoria do direto de propriedade defende que novas formas de direito de proprieda-

de surgem, procurando superar deficiências na concessão de incentivos (Nilakant e 

Rao, 1994, p. 650 apud Fontes Filho, p. 39). A teoria da agência se preocupa com 

problemas decorrentes da delegação da gestão da firma por um proprietário (princi-

pal) a um executivo (gestor). Trata-se de delegação concedida, mediante contrato 

concebido em termos que maximizem o lucro do principal, uma vez deduzidos da 

receita auferida pela firma os custos totais de produção e venda e os custos de 

agência. Estes últimos são formados por gastos com monitoramento, prestação de 

contas e incentivo à motivação para assegurar o comprometimento do agente. 

A teoria da agência tem características tanto descritivas quanto prescritivas (norma-

tivas). As características descritivas estão agrupadas na linha teórica dita positivista 

cuja preocupação é com o conflito entre proprietário e executivo. Enquanto isso as 

características prescritivas tomam feição nos mecanismos de controle que na rela-

ção principal-agente estimulam os executivos a perseguirem a maximização do lu-

cro. 

A linha positivista procura identificar situações de potenciais conflitos entre proprietá-

rios e executivos e, embora tenha caráter descritivo, se preocupa com a concepção 

de mecanismos de governança que limitem comportamento oportunista do agente. 

Esta linha teórica se adequa, com grande propriedade, às relações de agência ocor-

ridas nas empresas de capital aberto (Fontes Filho, 2004, p. 40), conquanto dentre 

as suas preocupações básicas destacam-se: i) a estrutura do capital das organiza-

ções; ii) a influência dessa estrutura na relação principal agente; iii) o papel dos con-

selhos de administração; e iv) mecanismos que ensejam prática oportunista dos ges-

tores. 

A governança sob a ótica positivista se baseia em contrato prevendo recompensa 

por resultados alcançados e sistemas de informações efetivos no impedimento ao 
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oportunismo dos gestores. Ora, a participação nos resultados estimula o gestor a 

consegui-los cada vez maiores, sendo este o objetivo do principal, enquanto siste-

mas de informação efetivos reduzem a assimetria da informação, o que permite ao 

principal maior controle sobre as ações do agente. 

Enquanto a linha positivista está concebida aos moldes de uma governança mais 

voltada para empresa de capital aberto, a linha principal-agente é mais ampla. No 

pensar de Pratt e Zeckhauser (1985) a linha principal-agente está configurada numa 

teoria geral que suporta uma governança aplicável aos mais dispares relacionamen-

tos entre principal e agente, a exemplo do relacionamento entre o autor e o leitor ou 

ainda daquele entre uma construtora e o cliente proprietário, como é o caso do rela-

cionamento havido na construção da Arena. 

Também nessa linha principal-agente a unidade de análise objeto da teoria é o con-

trato: tanto o contrato explícito quanto o implícito10. Há consciência da impossibilida-

de de se conceber um contrato perfeito. Diante disso a teoria da agência, na acep-

ção principal-agente, preceitua que os seus pressupostos, relativos à informação, às 

pessoas e às instituições, sejam levados em conta na elaboração de contrato onde 

também devem ser considerados óbices tais como risco moral e seleção adversa. 

Tudo isso objetivando reduzir os custos de agência (Fontes Filho, 2003, p.7). A ob-

servação a tais pressupostos e óbices resulta de que a racionalidade dos indivíduos 

não é substantiva, mas sim limitada. Eles não conseguem prevê de forma exata co-

mo deve ser o comportamento das partes em todas as circunstâncias possíveis (Mil-

grom e Roberts, 1992, p.127). 

Risco moral e seleção adversa estão associados a dois momentos, respectivamente, 

ao ex-post e ao ex-ante estabelecimento de contrato. O risco moral se configura no 

oportunismo pós-contratual. No caso há uma mudança de comportamento do agente 

que depois de firmado o contrato pode não se esforçar para conseguir os melhores 

resultados. A seleção adversa se caracteriza pelo fato de o indivíduo ter informações 

sobre suas características pessoais que lhe permitem agir de forma oportunista 

                                                           
10

 Aquele decorrente da adoção tácita de instituições não arroladas explicitamente na letra do contrato, mas cuja 
adoção e prática são costumeiramente aceitas sem questionamento no ambiente institucional onde o contrato 
vige. Instituições, no entender de North (1990), são artifícios projetados pelo homem para dar forma à interação 
humana e estruturar os incentivos que atuam nas trocas humanas  
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mesmo antes de estabelecido o contrato (Arrow, 1985, p. 37-51). Tendo em conta 

que da assimetria da informação podem ocorrer risco moral e seleção adversa, a 

teoria da agência procura formas de contrato que conciliem a maximização da fun-

ção utilidade de ambos: principal e agente. 

Quando é possível acompanhar o comportamento do agente a teoria recomenda a 

contratação por salário. Neste caso o comportamento assume a concretude de mer-

cadoria negociável, caracterizando um caso de informação completa chamado de 1ª 

melhor solução. Pode ocorrer, no entanto, que apenas o agente conhece o seu 

comportamento. Está-se, pois, diante de um caso de relação agente-principal carac-

terizado por informação incompleta. Aqui ocorre a impossibilidade de o principal sa-

ber se o agente está empregando o melhor dos seus esforços. Diante disso diz a 

teoria: i) o principal compra a informação sobre o comportamento do agente, incor-

rendo em custos de monitoramento e supervisão; ou ii) contrata por resultado. A in-

formação incompleta configura a 2ª melhor solução (Fontes Filho, 2004, p. 40). 

c)   Mecanismos de controle 

Vários autores propõem mecanismo de controle para os problemas de agência. Re-

corre-se aqui à lista proposta por Lamb (s.d.), transcrita por Fontes Filho (2003. p. 7-

8), Assim tem-se: 

Sistema de controle externo 

A concorrência no mercado de bens e serviços – O excessivo oportunismo dos 

agentes pode vir a aumentar os custos de produção e reduzir a competitividade da 

organização. O risco decorrente da redução de eficiência frente aos concorrentes 

atua como limitador do oportunismo gerencial e é tão mais importante quanto maior 

a concorrência no setor. 

Mercado de trabalho dos dirigentes – Eventuais resultados negativos da empresa 

prejudicam a reputação dos administradores frente a seus pares e ao mercado de 

trabalho como um todo. Esse mecanismo é mais expressivo quando há clareza da 

tarefa desempenhada. 

Mercado financeiro – Tanto o mercado financeiro quanto o mercado de capitais 

exercem pressão sobre os gestores, principalmente em empresas de capital aberto. 
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A avaliação do mercado, expressa pela cotação das ações em bolsa, pode levar a 

movimentos de venda dos papéis da empresa ou operações como aquisições hostis. 

A característica do mercado brasileiro, onde há grande concentração de proprieda-

de, torna mais difícil a ocorrência dessa pressão. 

Sistema de controle interno 

Direito de voto dos acionistas – Acionistas com participação significativa no controle, 

ou participantes de grupo de controle, podem inibir a atuação dos executivos pelo 

exercício do voto nas assembleias. 

Alinhamento de interesses dos dirigentes – A participação significativa dos dirigentes 

na propriedade da empresa age no sentido de aumentar seus interesses em maxi-

mizar os resultados. 

Vigilância mútua entre assalariados – Este mecanismo atua de modo semelhante ao 

controle do mercado de trabalho dos dirigentes. Não apenas os executivos, mas 

também os demais empregados estão sujeitos à avaliação do mercado de trabalho 

que, em geral, associa o desempenho de uns e outros, aos resultados obtidos pela 

empresa. Como consequência, institui-se um controle mútuo envolvendo todos tra-

balhadores, no sentido de evitarem comportamentos oportunistas. 

Conselho de Administração – O Conselho de Administração (CA) é considerado o 

órgão principal de controle, papel que no Brasil compartilha com o Conselho Fiscal. 

A medida da capacidade de controle do CA é dada pela sua independência em rela-

ção aos dirigentes da empresa. Ao contrário, a sua atuação é inibida em empresas 

onde há acionistas majoritários exercendo controle direto, como nas empresas fami-

liares, ou indireto, por meio de coalisão de acionistas. 

d)   Emprego dos controles externos e internos no setor público 

Embora a teoria da agência possa ser aplicada à análise e interpretação da gover-

nança ano setor público, os controles compilados supra, usados com grande propri-

edade nas corporações privadas, têm emprego limitado no âmbito do setor público. 

Subsequentemente, ainda com respaldo em Fontes Filho (2003, p. 7-10), avança-se 

adaptações à teoria. 

Não aplicabilidade dos controles externos 
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Tais controles, em regra, não podem ser aplicados conquanto: 

• A concorrência no mercado de bens e serviços não se aplica visto que o Es-

tado não tem concorrente, não obstante possa recorrer a parcerias com a ini-

ciativa privada no intuito de mobilizar recursos suprindo sua carência de capi-

tal, reduzir custos e obter eficiência na prestação de serviços. 

• O mercado de trabalho dos dirigentes de órgãos públicos praticamente inexis-

te. Embora eles possam ser indicados e escolhidos pela reputação profissio-

nal que gozam no setor, sabe-se que outras forças podem influir na escolha, 

notadamente pressões políticas. 

• O mercado financeiro e de capitais não atua como indutor de melhores esfor-

ços dos executivos da área pública, exceto aqueles das grandes empresas 

estatais, sobretudo à falta de parâmetros para avaliá-los. 

Aplicabilidade dos controles internos 

Estes, quando devidamente adaptados, podem auxiliar na análise da governança no 

setor público. Assim tem-se: 

• O direito de voto dos acionistas que aqui é substituído pela ação do governo. 

A decisão do governo é preponderante em todas as organizações estatais de 

modo que ele como principal pode coibir, com relativa facilidade, o oportunis-

mo do agente. Ademais, no caso específico do governo, o controle organiza-

cional é do tipo stakeholder11 o que leva os administradores a agirem de 

acordo com o interesse público em geral e a submeter-se a forte pressão por 

accoutability. 

• O alinhamento de interesses entre principal e agente, no caso dos órgãos pú-

blicos, é muito forte. Aqui a indicação e escolha ocorrem, menos pela capaci-

tação técnico-profissional, que pelo alinhamento político com o governo. 

                                                           
11 O controle organizacional do tipo stakehorlder tem origem no ambiente nipo-germânico. Aqui se busca atender 
não apenas os interesses do principal, mas também de outros grupos afetos às ações do órgão cuja performan-
ce analisa-se. Por oportuno, registra-se que o controle organizacional do tipo shareholder, de inspiração ango-
saxônica, dá ênfase aos interesses do acionista e à conta disso visa primordialmente o lucro  (V Encontro de 
pesquisadores latino-americanos, 2008). 
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• A vigilância mútua entre gestores no setor público decorre exatamente da exi-

gência de alinhamento político com o governo. Já entre os funcionários em 

geral essa vigilância ocorre por dois motivos. Aqueles alinhados com o gover-

no, embora dentre eles haja aqueles que exerçam comportamento oportunis-

ta, de um modo geral são melhor vistos dentro do órgão. Por outro lado, a 

grande maioria, tanto dos funcionários alinhados politicamente, quanto dos de 

oposição ao governo está a demorado tempo no setor público e/ou tem pers-

pectiva de nele permanecer por longo tempo. Isso pode motivar o compromis-

so com os objetivos do órgão a que está vinculado. 

• O Conselho de Administração. Conforme se disse, quando se tratou o direito 

de veto dos acionistas, a opinião do governo prepondera dentro das organi-

zações estatais. Decorrência disso é que dito Conselho passa a ser subordi-

nado às orientações do grupo que, dentro da distribuição do poder político, foi 

aquinhoado com o controle de determinado órgão. Vale dizer, o Conselho de 

Administração, quando existe, passa a ser fortemente influenciado pelo go-

verno, via grupo de controle. 

Tem-se, por consequência, que a vigilância mútua e a orientação do grupo que con-

trola a SECOPA passam, exatamente por contingência política, pelo alinhamento de 

interesses pró-construção da Arena da Copa em Pernambuco. Construção que sob 

o controle organizacional do governo, exercitando uma governança de base 

stakeholder, deve está, ou deveria está, submetida a uma forte pressão por accoun-

tability. 

1.5.2   A teoria institucional 

O início da teoria institucional se deu com Meyer e Rowan (2007, p. 340) ao conce-

berem que as organizações são levadas a incorporar práticas e procedimentos pre-

dominantes num dado ambiente organizacional12. Disso se infere que a teoria insti-

tucional enfatiza tradição, diferentemente da teoria da agência cuja tônica é discipli-

na com vistas à consecução de resultados avaliados a parâmetros de mercado. 

Conclusão: elas se complementam. 

                                                           
12

 Tratam-se de ambientes onde há contextos institucionais semelhantes incorporados pelas organizações. 
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A base analítica da teoria institucional é a forma como regras e procedimentos são 

incorporados às organizações, na busca pela legitimidade interna e externa, através 

de processo de similaridade, dito Isomorfismo, mediante o qual elas se tornam idên-

ticas. A identidade resulta já das interdependências técnicas já do intercâmbio de 

conhecimento entre as organizações. 

No entender de Udy (1970 apud Meyer, Rowan, 1977, p. 346) “as organizações são 

fortemente condicionadas pelas características gerais dos ambientes institucionais 

de que participam”. 

a)   A teoria institucional aplicada às organizações 

A teoria institucional normalmente é vista como uma explicação da similaridade (vale 

dizer do isomorfismo) e da estabilidade dos arranjos organizacionais numa dada 

área de interesse organizacional. 

Com base no fato de que os indivíduos não agem conforme a racionalidade substan-

tiva, mas que em razão disso as suas ações resultam de práticas usualmente acei-

tas, decorre que estruturas formais, em muitas organizações, têm por base mitos 

vigentes no seu ambiente institucionalizado, e não as efetivas necessidades deman-

dadas pelo trabalho que desenvolvem (Meyer; Rowan, 1977, p. 340). 

As estruturas racionalizadas formais assentam numa dentre duas vertentes: umas 

atuam com vantagem competitiva sobre as concorrentes, graças ao fato de estarem 

num ramo de atividade que permite que elas exerçam controle e coordenação, sobre 

as suas atividades, num ambiente técnico regido por normas de mercado; outras 

estão em ramo de atividade, cuja atuação e resultado organizacional não podem ser 

medidos apenas pela sua produção, mas também pelo cumprimento de determina-

dos ritos e cerimoniais que atendam as expectativas dos stakeholders (Meyer; 

Rowan, 1977, p. 355). 

Para as organizações que se incluem nas estruturas racionalizadas formais da se-

gunda vertente, os simples resultados da eficiência do processo de produção que 

operam são menos importantes do que elas se aterem à legitimidade adquirida e 

confirmada no cumprimento de regras, normas e prática profissionais que povoam o 

universo de expectativas dos stakeholders e que forma um contexto institucionaliza-

do. Meyer e Rowan (1977) ilustram o conceito citando, dentre outros exemplos, o de 
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uma empresa de ônibus que deve cumprir a sua rotina de serviço, tendo ou não 

passageiros. 

As organizações, no contexto em apreço, se modelam por pressões sociais resultan-

tes de um isomorfismo institucional, ditado por forças regulatórias e normativas, e 

procurando se assemelhar a outras organizações, cujas instituições internalizadas 

lhes valeram uma estrutura de sucesso. Com efeito, dessa forma se reconhece que 

o contexto ambiental, com a sua cultura e estrutura social, influencia tanto as estru-

turas como as práticas ambientais. 

Scott (2001 apud Fontes Filho, 2004, p.6), ao reconhecer a influência do ambiente 

sobre as organizações, divide a aplicação da teoria institucional, consoante foco de 

análise, em seis categorias:  

• Sistema global 

• Sociedade 

• Campo organizacional 

• População organizacional 

• Organização 

• Subsistema organizacional. 

No entender daquele autor a categoria mais importante para a teoria institucional é o 

campo organizacional. Este é formado pelo conjunto de organizações que constitu-

em uma área reconhecida na vida institucional. Exemplo: concorrentes, fornecedo-

res, consumidores e instituições regulatórias, dentre outros. Quando num ramo de 

atividade, ou linha de negócios, as organizações se estruturam no mesmo ambiente 

institucional, forças poderosas, a exemplo da mão invisível de Adam Smith na Eco-

nomia, fazem com que essas organizações se façam semelhantes entre si (Dimag-

gio e Powell, 1983, p.148). Conforme tais autores a estruturação do campo organi-

zacional dá-se ao longo de quatro fases: i) intensificação do grau de interação em 

determinada área; ii) aparecimento repentino de estruturas inter-organizacionais de 

controle e padrões de coligação; iii) aumento da carga de informações com as quais 

as instituições devem trabalhar; iv) desenvolvimento de consciência mútua entre os 
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participantes de que eles estão num negócio comum. A esta altura o campo organi-

zacional está configurado e institucionalizado e o efeito agregado duma mudança 

significa maior homogeneidade dentro do campo. Vale dizer: campos organizacio-

nais altamente estruturados configuram um contexto onde o esforço individual, para 

tratar racionalmente a incerteza, leva à semelhança de homogeneidade em estrutu-

ra, cultura e resultado, numa mesma linha de negócios. 

A ideia de campo organizacional está associada a dois outros importantes conceitos: 

equivalência estrutural e conectividade (Ibidem). 

Equivalência estrutural se refere a um relacionamento similar mantido por duas or-

ganizações dentro de uma mesma estrutura de relacionamentos. Conectividade diz 

respeito a ligações entre organizações. Tais ligações podem ser formais e informais. 

Dentre as primeiras estão aquelas que ocorrem por força de contrato, ou com ór-

gãos de fiscalização e licenciamento. Entre as últimas pode-se citar o fluxo de pes-

soas. 

b)   Legitimidade e isomorfismo estrutural 

As organizações que necessitam ser isomórficas a regras institucionalizadas se de-

frontam com dois problemas. Primeiro, os ritos e cerimonias que conformam o seu 

processo de produção são incompatíveis com o modo de produzir e com a eficiên-

cia, exigidos no ambiente organizacional dito técnico. Por outro lado no ambiente 

organizacional institucional, que é o ambiente daquelas organizações, elas podem 

se defrontar com o problema de regras estabelecidas e adotadas entrarem em con-

flito com outras pré-existentes. Isto é possível, vez que tais regras, umas e outras, 

têm as mais diversas origens. Ora, objetivando superar esses dois problemas, dá-se 

a busca de legitimidade das iniciativas através da incorporação de elementos já insti-

tucionalizados. Com esse procedimento objetiva-se proteger a organização contra o 

questionamento da sua conduta (Meyer; Rowan, 1977, p. 349). 

A teoria institucional se preocupa com explicação acerca da similaridade e estabili-

dade dos arranjos institucionais dentro de determinado campo organizacional. Essa 

teoria se preocupa, pois, com os sistemas de regras (regulatório), crenças (normati-

vo) e conhecimento (cognitivo) que se constituindo em instituições, devidamente 

apropriadas pelas organizações, as fazem funcionar. 



61 

Recorda-se que o processo pelo qual se configura a similaridade dos arranjos insti-

tucionais nas organizações é chamado de isomorfismo. Ao se falar em arranjos insti-

tucionais, convém que se conceitue o que vem a ser instituições. No entender de 

Scott (1995 xii apud Fontes Filho, 2004, p. 73) tem-se: 

“Instituições consistem de estruturas e atividades cognitivas, normativas e 
regulatórias que proveem estabilidade e sentido ao comportamento social. 
Instituições são transportadas por diversos condutores  -culturas, estruturas 
e rotinas-  e são operadas em múltiplos níveis de jurisdição” 

Ainda consoante o autor da conceituação supra o ambiente institucional é constituí-

do pelos sistemas de regras, crenças e conhecimento e conformam pilares ou ele-

mentos, conforme posto no quadro abaixo: 

  Regras   Valores   Categorias

  Leis   Expectativas   Tipificações

  Sistemas  de  gover-    Regimes   Isomorfismo estru-
  nança   tural

  Sistemas  de  poder   Sistemas  de  autori-   Identidades
  dade

  Submissão   Conformidade   Desempenho   de
  programas

  Obdiência   Cumprimento do de-   Roteiros
  ver

 Fonte: Scott. 1995 apud Fontes Filho, 2004

CognitivoRegulatório Normativo

E s t r u t u r a s

R o t i n a s

E l e m e n t o s
P o r t a d o r e s

C u l t u r a s

Quadro 2
Elementos e portadores de instituições

 

O elemento regulatório compreende o sistema de regras e leis vigente. A organiza-

ção, vista como sistema regulatório, é a tônica da visão dos cientistas políticos e dos 

economistas. Para os primeiros, sistemas de regras e mecanismos de supervisão 

formam todos denominados regimes. Para os últimos, o foco concentra-se nas rela-

ções contratuais e estruturas de governança vistas sob o prisma das teorias do direi-

to de propriedade, da agência e dos custos de transação. 

O elemento normativo envolve normas e valores imperantes no ambiente. Crenças 

morais e obrigações são instituições internalizadas pela organização, quando anali-
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sada sob a ótica normativa. Sob esta ótica o papel a ser desempenhado de acordo 

com as conveniências sociais é quem determina o comportamento. A adequação às 

pressões normativas é inferida, não pela otimização dos resultados alcançados pela 

organização, mas sim pela propriedade do ritual posto em prática para consegui-los. 

O elemento cognitivo admite que as características e ações dos atores são condici-

onadas pela cultura. É o sistema de conhecimento sobre o que é mundo e sobre 

como deve ser o comportamento dos atores, quem orienta a ação destes. Sob a óti-

ca cognitiva os sistemas culturais são agentes institucionalizadores. 

Peng (2009) concebeu que o elemento regulatório está associado ao poder dos go-

vernos através de instituições formais, tais como leis, regulamentos e regras. As ins-

tituições informais, como normas, culturas e éticas, estariam afetas aos elementos 

normativos e cognitivos, conforme posto no quadro abaixo, relativo à correspondên-

cia entre instituições e elementos. 

 Leis
 Instituições formais  Regulamentos  Regulatório

 Regras

 Normas
 Instituições informais  Culturas  Normativo e cognitivo

 Éticas

 Fonte: Peng, 2009

Elementos

Quadro 3
Tipologia institucional, instituições e elementos

Tipo de instituição Exemplos

 

Os três elementos básicos das instituições, quais sejam regulatório, normativo e 

cognitivo são gênese, a um tempo, de base para avaliação de legitimidade e de me-

canismo e controle, dito isomorfismo, no ambiente institucional. O quadro que se 

segue contém síntese sobre isomorfismo, indicadores e fundamentos. 
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 Mecanismo
 de isomorfismo  Coercitivo Normativo  Mimético

 Indicadores  Leis, regras, sanções  Certificação, acredi-  Crenças comuns, lógi-
 tação  ca  de  ação comparti-

 lhada, isomorfismo

 Fundamento  Legalmente    sancio-  Moralmente orienta-  Culturamente respal-
 para a legitimidade  nado  do  dado de forma ampla

 Fonte: Scott, 2001, p. 51

Discriminação Regulatório Normativo Cognitivo

Mecanismos isomórficos
Indicadores e fundamentos dos elementos institucion ais

Quadro 4

 

Dimaggio e Powell (1983, p. 150) dão conta de que o isomorfismo coercitivo é o me-

canismo face ao qual as organizações se conformam tanto às regulamentações go-

vernamentais quanto às expectativas culturais capazes de impor uniformidade à or-

ganizações. Trata-se de uma similitude resultante de pressões formais e informais 

exercidas sobre uma organização por outras das quais ela depende e pelas expecta-

tivas culturais da sociedade onde ela atua. 

O isomorfismo normativo origina-se na profissionalização, na educação formal, na 

disseminação de conhecimento por especialistas e na definição de métodos de tra-

balho com vistas a uma base cognitiva e de legitimidade. Na prática, importante fon-

te de isomorfismo normativo é a contratação de pessoal. Esta normalmente se dá 

entre selecionados egressos: i) de um pequeno número de instituições de formação 

profissional; ii) de outras empresas do mesmo setor ou campo organizacional (Ibi-

dem, p. 152). 

O isomorfismo mimético ocorre à conta de tecnologias organizacionais pobres ou 

novas, objetivos ambíguos, incertezas simbólicas. Tais ocorrências podem levar as 

organizações a se modelarem a outras. As organizações líderes, em regra, são co-

piadas por outras que ao defrontarem com problemas não conseguem resolvê-los 

com ideias próprias. Ao se modelarem em outras, as organizações procuram se be-

neficiar de regras socialmente aceitas. O isomorfismo mimético encontra meio de 
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difusão também na movimentação de pessoal entre as organizações, na contratação 

de consultorias e na atuação de órgãos empresariais. 

1.6   GOVERNANÇA INVERSA  

O referencial teórico, que servirá de base à análise da validade da hipótese formula-

da nesta dissertação, é construído com arrimo nos conceitos básicos vistos na go-

vernança corporativa postos acima. Cingindo-se especificamente ao estudo de caso, 

governança inversa  aqui é tratada em nível de constructo, classificado por Bunge 

(1980. p. 41)13 como proposição. 

O autor (Bunge) concebe quatro classes basais de constructo, a saber: 

• conceito, unidade básica destinada à construção de proposição; 

• proposição, constructo elaborado com intuito proposicional e que pode ser 

avaliado quanto à sua validade; 

• contexto, conjunto de proposições constituídas por conceitos dotados de ne-

xos comuns; e 

• teoria, sendo esta um contexto fechado referente a uma operação lógica. 

Com efeito, tem-se que enquanto variável e proposição (e, portanto, com validade 

passível de ser avaliada) governança inversa , para fins desta análise toma feição 

na ocorrência de dados que consubstanciem constructos-indicadores, assentes em 

dados, constatando o acontecer daquilo que está previsto nas teorias da agência e 

institucional, no âmbito da governança corporativa, mas se materializando: i) inver-

samente ao concebido pela hierarquia, ou seja, por meio de imposição do agente ao 

principal; ii) pela criação de facilidades especialmente concedidas pelo principal ao 

agente; e iii) pela inversão de papéis entre principal e agente. 

 

 

                                                           
13

 BUNGE, M. Epistemologia: curso de atualização. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. 
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2   CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os atos, enquanto tais, não existem dissociados da contextualização que lhes sus-

têm e lhes dão vida. Constituem-na elementos que embora esparsos têm interação e 

formam um quadro de referência, e como tal, uma contextualização (Laville; Dionne, 

1999, p.123). Neste sentido busca-se o persistente crescer da economia pernambu-

cana, o bom momento em que ela se encontra e o quadro políticoideológico que a 

condiciona, como elementos que ensejaram ao estado-empresa  voltar a sediar jo-

gos da Copa do Mundo de Futebol. Tenha-se em mente que a indicação, para voltar 

a sediar tais jogos, resultou em facilidades para captar mais recursos financeiros 

com vistas a financiar as intervenções no espaço da RMR adequando-o às exigên-

cias da FIFA. Intervenções que se constituindo em megaprojetos, se bem com as 

devidas restrições, impulsam mais ainda o dinamismo em apreço. 

2.1   O CRESCER E O MOMENTO ATUAL DA ECONOMIA DE PE RNAMBUCO 

Empós um período de anêmico dinamismo, a partir de 2000 a economia de Pernam-

buco vem apresentando persistente crescimento. Presume-se ser isto um fato con-

sequente à globalização e às mudanças tecnológicas que resultaram, quer na aber-

tura das economias ditas periféricas, quer numa mudança do papel do Estado que 

passou a agir como indutor das atividades econômicas. Está-se falando no caso do 

Estado empreendedor que, nas escalas estadual e municipal de governo, foi aqui-

nhoado com maior importância e independência para atuar na estruturação da ativi-

dade econômica dotando-a de capacidade competitiva. Sob tal pressuposto os Es-

tados mais bem-sucedidos têm sido exatamente aqueles desenvolvimentistas ou 

empreendedores, conforme posto por Evans (2004). Isto é, os Estados que desen-

volvem certa autonomia e que incentivam suas instituições a adotarem políticas es-

pecíficas de desenvolvimento econômico. 

A atitude de Pernambuco com políticas de atração de investimentos, em grande me-

dida, facilitada pela existência do Complexo Industrial Portuário de Suape, demais 

da exploração de atividades econômicas, tais como a fruticultura irrigada no Vale do 

são Francisco e a extração e processamento de gesso na região do Araripe, possibi-

litaram ao estado-empresa (Pernambuco) começar a apresentar performance pouco 

superior à média dos estados nordestinos e mesmo à média do país, ainda no início 
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dos anos de 2000. Tanto assim que no período 1999-2003 enquanto o Produto In-

terno Bruto - PIB1 brasileiro cresceu em média 1,9% a. a., o do estado experimentou 

aumento médio anual de 2,4%. Com efeito, a melhoria da performance em apreço 

vem de se manter, consoante Lima (2007)2, mais recentemente, graças à implanta-

ção concluída ou em curso de grandes projetos  estruturadores, a exemplo:  

i) do Polo de Software-Porto Digital (já implantado e consolidado destinado a 

promover a ambientação para negócios das tecnologias da informação e da 

comunicação e que tem colocado o estado-empresa (Pernambuco), através 

do seu capital humano, no cenário mundial, demais de propiciar elevada par-

ticipação desse setor no PIB estadual);  

ii) do Polo farmacoquímico que, liderado pela Hemobrás (em implantação, desti-

nada a produzir hemoderivados para suprimento do mercado interno e a facili-

tar o desenvolvimento de biotecnologia de ponta em toda a cadeia de produ-

ção de hemoderivados); conta, já agora, com participação garantida da No-

vartis, Riff e Multilab3; 

iii) da Refinaria de petróleo (em implantação e resultado de uma parceria entre a 

Petrobras e a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima – PDVSA, visando 

implantar uma planta industrial de escala mundial, conquanto terá capacidade 

para processar 230.000 barris dia de petróleo);  

                                                           

1
 Trata-se de um medidor de crescimento econômico de uma cidade, de um estado, de uma região ou de um 

país, por exemplo. Ele é determinado através da soma do valor de todos os bens e serviços produzidos num 
determinado espaço geográfico ou geopolítico num dado período de tempo. Analiticamente tem-se: PIB = Con-
sumo privado + investimentos totais feitos num dado espaço + gastos do governo + exportações – importações. 
No PIB são considerados, pois, a produção da indústria, da agropecuária e do setor serviços, o consumo das 
famílias, os gastos do governo, os investimentos das empresas e a balança comercial, sendo esta última a dife-
rença entre as exportações e as importações. 

2LIMA, João Policarpo; SICSÚ, Abraham Benzaquem; PADEILHA, Maria Fernanda. Economia de Pernambuco: 
transformações recentes e perspectivas no contexto regional globalizado. Revista econômica do Nordeste, Forta-
leza, v. 38, nº 4, out-dez. 2007. 

3GOVERNO DE PERNAMBUCO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. AD DIPER Agência 
de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Pernambuco - Desenvolvimento é o nosso negócio .  Reci-
fe, [2012?]. p. 39. 
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iv) da Transnordestina (em implantação, e que irá unir três pontas mortas do sis-

tema ferroviário do Nordeste, quais sejam Missão Velha/Ceará, Salgueiro/PE 

e Petrolina/PE e servirá especialmente ao polo gesseiro do Araripe e ao polo 

agroindustrial de Petrolina e Juazeiro);  

v) do Polo de poliéster (composto por quatro fábricas, sendo que a primeira já 

implantada está produzindo Politereftalato de Etila - PET, a segunda produzirá 

Ácido Teraftálico Purificado - PTA, matéria-prima para produção de poliéster, 

a terceira produzirá fios de poliéster, enquanto a última será voltada à produ-

ção de paraxileno - PX, matéria-prima para o PTA);  

vi) do Polo naval onde já estão implantados e em funcionamento os estaleiros 

Atlântico Sul, o maior do hemisfério sul e marco do renascimento da indústria 

naval brasileira,  e o Promar S/A, demais do CMO – Construção e Montagem 

Offshore (em implantação). Os três com produções complementares con-

quanto destinam-se, respectivamente, à produção de navio de grande e de 

pequeno porte ou complementar, bem assim à produção de equipamentos pa-

ra planta industrial na plataforma4; 

vii) da Plataforma Logística Multimodal  -pondo em prática um conceito de central 

de inteligência logística que combina  multimodalidade, telemática e otimiza-

ção de fretes-  localizada em Salgueiro, a 518 km do Recife, no entroncamen-

to formado pelas BRs 232 e 116 e pela Ferrovia Transnordestina, consolidan-

do a posição de Pernambuco, como o maior centro logístico do Nordeste, 

atualmente com 59 centrais de distribuição e 96 centrais de importação; 

viii) do megaprojeto da FIAT, em vias de início de produção, composto por um 

complexo polo automotivo, contando com a fábrica propriamente dita, parque 

de fornecedores, centro de treinamento, centro de pesquisa e desenvolvimen-

                                                           

4 Novo estaleiro em Suape, PE, vai gerar até 7 mil postos de trabalho. G1 Pernambuco. Recife, 28/11/2012, 

08h51. Disponível em: http://g1.globo.com/pernambuco/notícia/2012/11. Acesso em : 12 jan 2014.  
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to, pista de testes e campo de provas, situado num terreno de 1.400 ha, em 

Goiana, tido como o maior complexo fabril da FIAT no mundo5; 

ix) do projeto da Companhia Siderúrgica Suape, a primeira laminadora de aços 

planos do Nordeste, com capacidade para produzir cerca de um milhão de 

toneladas por ano de laminados a quente, a frio e revestidos6; 

x) do projeto da Cidade da Copa, situada a Oeste da RMR, no município de São 

Lourenço da Mata, formada pela Arena Multiuso da Copa 2014 (já construí-

da), estádio moderno com capacidade para 46 mil expectadores, e um em-

preendimento imobiliário, centrado no conceito de cidade inteligente, sendo a 

primeira no gênero na América Latina, a ser implantada sob a ótica da har-

monia entre o desenvolvimento urbano e a preservação dos recursos natu-

rais, e contará com shopping centers, estação de trem metropolitano, faixas 

para ciclistas, centros de convenção, áreas residenciais, universidades, par-

ques etc.; 

xi) do conjunto de artefatos urbanoarquitetônicos, visando a melhoria da mobili-

dade na RMR, impactando, pois, o trânsito e o transporte nesta região,  com 

a construção precipitada, à conta do chamado “urbanismo da Copa”, constitu-

ído pelas obras BRT Leste-Oeste Ramal (externo) Cidade da Copa, BRT 

Leste–Oeste Corredor Caxangá, BRT7 Norte-Sul (Igarassu, Tacaruna, Centro 

do Recife), Corredor via Mangue, demais das obras de Entorno da Arena 

Pernambuco, constando da construção do Viaduto da BR-408 e da estação 

de metrô Terminal Integrado Cosme e Damião8. 

                                                           

5 Sobre a obra. Programa Pernambuco FIAT . Recife, 12/01/2014, 12h55. Disponível em programapernambu-
co.fiat.com.br//#sobre_a_obra. Acesso em: 12/jan/2014. 

6 Eduardo Campos anuncia instalação de Siderúrgica em Suape. Imprensa Notícias, Recife, 13/dez/2010. Dis-
ponível em: http://www.suape.pe.gov.br/news/matLer.php?id=25. Acesso em: 12 jan 2014. 

7 Bus Rapid Transit ou TRO - Trânsito Rápido de Ônibus, 

8 Recife > Mobilidade Urbana. Portal da Transparência - Controladoria-Geral da U nião , Brasilia, Disponível 

em: http://www.portaldatransparência.gov.br/copa2014/ci. Acesso em: 14 jan 2014. 
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É de se convir que, em adição à capacidade estruturadora de tais projetos, a eleva-

ção real do salário mínimo e as transferências assistenciais federais de renda9 vêm 

de somar forças a impulsar a economia pernambucana, cujo bom desempenho não 

parou nos idos de 2003. 

Sem dúvida, o dinamismo em apreço vem de se refletir na trajetória do PIB estadual. 

Este cresceu 47,6%, de 2003 ao terceiro trimestre de 2011, consoante dados do 

Banco Central do Brasil – BC10. No mesmo período, de acordo com a mesma fonte, 

o crescimento do país foi de 40,9%. 

Tenha-se em mente que já em 2010 o PIB pernambucano, no âmbito do Nordeste, 

só foi menor que o da Bahia. Isto em decorrência dos grandes projetos ali implanta-

dos e já consolidados, sobretudo àqueles ligados à petroquímica. Naquele ano Per-

nambuco alcançava a maior marca da sua história econômica quando com uma pro-

dução total de R$ 95,19 bilhões se alçou a 2,5% do PIB-Brasil. Foi uma cifra nunca 

antes alcançada, pelo menos desde 2002, quando esse tipo de acompanhamento 

começou a ser feito e quando a estimativa da produção pernambucana total ficou 

em R$ 32,25 bilhões. Na tabela que se segue tem-se o distanciamento entre os PIBs 

estaduais nordestinos: 

                                                           

9 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Boletim Regional do Banco Central do Brasil. Brasília, Outubro de 2012. p. 
103.  

10 Vide nota anterior. 
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Já no ano de 2012, à conta de problemas climáticos que afetaram drasticamente a 

produção no campo, o pífio crescimento econômico do país refletido num PIB de 

0,2% (resultado divulgado pelo IBGE) contrasta frontalmente com o crescimento de 

4,6% ocorrido em Pernambuco onde também a adversidade climática provocou um 

recuo de 23,8% da agricultura o que foi compensado de certa forma pelo alentado 

PIB da indústria 9%, e pelo bom PIB do setor serviços 5,6%. 

Demais dos efeitos dos projetos estruturadores e das políticas federais indutoras de 

crescimento econômico, Pernambuco, particularmente pós-meados da década pas-

sada, vem se tornando mais resistente às crises econômicas ao tempo em que é 

submetido a uma orientação afeta ao empreendedorismo consubstanciado numa 

política econômica heterodoxa11 que combina concessão de incentivos fiscais, ele-

                                                           

11 Aqui a ideia é a de que o sistema econômico não tende ao equilíbrio espontaneamente. Quando eventualmen-
te isso ocorre é de forma passageira. Daí a necessidade de o Estado intervir induzindo o crescimento econômi-
co, através do aumento de gastos públicos que não sejam financiados por aumento de impostos. Recorda-se 
que nas últimas décadas vem de entrar em cena um grupo, de economistas heterodoxos, denominado estrutura-

Número
de (Milhões Participa-

ordem de reais) ção (%)

1  Bahia.................................................................... 154,340 4,1
2  Pernambuco........................................................ 95,187 2,5
3  Ceará.................................................................... 77,865 2,1
4  Maranhão............................................................ 45,256 1,2
5  Rio Grande do Norte........................................ 32,339 0,9
6  Paraíba................................................................ 31,947 0,8
7  Alagoas................................................................ 24,575 0,7
8  Sergipe.........................................................................23,932 0,6
9  Piauí..................................................................... 22,060 0,6

  Fonte: IBGE (Dados básicos)

Tabela 1

PIB - 2010
Estados

Participação do PIB dos Estados no PIB do País
Região Nordeste do Brasil
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vação dos gastos com pessoal e investimentos públicos e privados, além de endivi-

damento. Dentre os investimentos públicos estão incluídos, ultimamente, obras de 

reconfiguração do espaço às necessidades da Copa, bem assim obras infraestrutu-

rais orientadas para atrair o investidor privado. Tudo isso vem de configurar um qua-

dro de dinamismo econômico que já dura mais de uma década e, sem dúvida, valeu 

para que Recife, ou diga-se melhor, a RMR, empós indicação do Brasil em 30 de 

outubro de 200712 para realizar a Copa de 2014, voltasse a ser indicada13 a sediar 

jogos da competição. 

Para sediar tais jogos a FIFA exige uma intervenção e adequação no espaço, con-

forme posto no seu Caderno de Encargos e no Football stadiums technical recom-

mendations andrequirements, que implica em pesados investimentos e em que os 

escalares de Estado se mobilizem para acudi-los financeiramente e implantá-los em 

tempo hábil. Sem embargo, isso vem a calhar com a proposta do empreendedoris-

mo que respaldado no planejamento estratégico confere aos governos locais (leia-se 

estados e municípios) maior valorização, independência e liberdade, de sorte a que 

possam, a salvo de constrangimentos, priorizar a eficiência econômica, a eficácia 

social e o compromisso com o contrato, mesmo em desfavor dos controles políticos 

e burocráticos priorizados pelo planejamento moderno ou compreensivo, e dessa 

forma se imbuir de visão de mercado e ter flexibilidade e eficiência empresarial para, 

no caso, cumprir os cronogramas negociais que atendam as exigências de FIFA 

(Vainer, 2011). 

Ora Pernambuco, que já vive impulsado pelo empreendedorismo, aproveitando o 

descomunal apelo-Copa e recursos disponibilizados à farta pela União para as inter-

venções no espaço preparando-o para os jogos do megaevento em apreço, optou 

por dar contributo ao seu crescimento também através das obras da Copa. Para fi-

nanciá-las recorreu ao endividamento, um dos pilares da sua política econômica he-
                                                                                                                                                        

lista, para quem a intervenção estatal deve visar não apenas o crescimento econômico, mas também o desen-
volvimento. 

12 ERNST & YOUNG; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Brasil sustentável: Impactos da Copa do Mundo 
2014. São Paulo, 2010. 51 p. 

13RUBIO, K. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos no País do Fute bol . Revista Adusp, p. 14-21, abr. 2012. 
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terodoxa conforme já dito, contraindo capital de empréstimo para bancá-las na sua 

grande maioria (cerca de 70%)14, enquanto a prefeitura do Recife arca com 28% (à 

conta dos projetos Via Mangue, Ponte Semiperimetral Monteiro - Iputinga e Viaduto 

Capitão Temudo) e o governo federal com apenas 2% dos investimentos previstos. 

Destarte, obras implantadas cingindo-se a tempos hábeis de conclusão e deman-

dando a mobilização de recursos de diversas ordens, ao espírito do empreendedo-

rismo uma das obras-primas do neoliberalismo, requer não raro a adoção de parce-

rias público privadas colocando ao alcance do poder público capital financeiro  -o 

que no caso não é o caso, consoante visto linhas acima-, saber técnico, tecnologia, 

equipamentos e recursos humanos e gerenciais. Com efeito, tudo isso implica na 

prática de uma nova governança nas relações entre o Estado e os atores da iniciati-

va privada. 

Convém já agora ter em conta que tudo o que vem de ser posto até aqui são ele-

mentos dotados de interação que afeiçoam um quadro de referência e como tal uma 

contextualização que constitui o pano de fundo assente ao qual está o problema tido 

em conta na presente pesquisa. O que vem de ser dito arrazoa-se em que: i) a nova 

governança posta em prática faz-se pálio sob o qual são exercitadas as relações 

Estado-múltiplos atores, tanto da iniciativa privada, quanto da sociedade civil como 

um todo;  ii) o instrumento que respalda o empreendedorismo, conforme já se o dis-

se, é o planejamento estratégico –justificador, inclusive, do urbanismo pontual ou por 

projetos15-  que tem nas parcerias público-privadas a ferramenta indicada para inter-

venção e reconfiguração do espaço; iii) os poderes legislativo e executivo, à guisa 

                                                           

14 Na cobertura dos investimentos nas obras da Copa, Pernambuco arca com cerca de 70%, a Prefeitura do 
Recife com 28% e a União com 2%. De acordo com dados básicos excertos: CONTROLADORIA-GERAL DA 
UNIÃO. Portal da Transparência. Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014. Acesso em: 21 
mar 2013. 

15 De conformidade com o marketing urbano, isto é, com propósito de melhorar a imagem da cidade com vistas a 
vendê-la no exterior, o planejamento não normativo  -dito empresarial urbano ou estratégico-  recomenda em 
larga medida o urbanismo de projeto. Trata-se duma concepção oriunda dos Estados Unidos. Segundo ela os 
investimentos públicos devem ser concentrados em áreas específicas da cidade. Uma vez melhoradas e requali-
ficadas tais áreas passam a ter força locacional e a atraírem investimentos privados. Recorda-se que na adoção 
do planejamento estratégico, em substituição ao planejamento compreensivo tido como inoperante, há a reco-
mendação de que sejam implantados grandes projetos com a participação conjunta setor público-setor privado 
(BORJA; CASTELLS, 1997, p. 221). 
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de flexibilização e agilização, terminam por criar práticas e conceber exceções que 

efetivamente tornam-se transferência de poderes a grupos privados. Isso posto, há 

de se concluir que, em nome da flexibilização e agilização necessárias à consecu-

ção de metas, haja uma mudança no relacionamento entre os atores Estado e gru-

pos privados  -decorrente de um processo de articulação e coordenação de diferen-

tes forças políticas num pacto social entre aqueles atores-  que engendra uma forma 

de governança afigurada num relacionamento em que a hegemonia e a iniciativa 

fogem às mãos do Estado e passam ao ator privado. Tal forma de governança, que 

se optou por chamar de governança inversa , evidencia o surgir e o configurar-se 

de uma contextualização formada por elementos que, embora aparentemente dis-

persos, estão conexos entre si constituindo ambiência à pergunta-problema desta 

pesquisa. 
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3   O ESTUDO DE CASO 

3.1   RELAÇÃO ESTADO-MERCADO PARTICULARIZADA AO CAS O 
DE PERNAMBUCO  

A imbricação Estado-mercado leva, como visto no referencial teórico-conceitual, a 

implicações, tais como: 

• de conformidade com Offe e Ronge (1984) mercado é um elemento essencial 

e que a imbricação Estado-mercado é fundamental à coordenação da socie-

dade, conquanto o último, sob diretrizes do primeiro, faz a inserção dos indi-

víduos nas relações de troca, com vistas ao equilíbrio geral do Estado; 

• mercado é uma construção que tanto política quanto materialmente depen-

dente do Estado, do sorte a que o primeiro só funciona bem onde o último é 

dotado de uma boa estruturação, fato que permite a ambos impulsionarem o 

crescimento e o desenvolvimento econômico via relações de troca posto que 

o elo entre, as estruturas políticas e econômicas, através do mercado  é a 

mercadoria; 

Estado e mercado  -impelidos pela derrocada do fordismo, rearranjo e complementa-

ridade da atividade econômica à amplitude planetária, perda do poder de tributação 

dos Estados e consequente estreitamento da base fiscal-  vêm de engendrar meios 

de financiar a manutenção e o investimento, já para atender serviços públicos, já pa-

ra criar e/ou induzir a criação de empregos. Dentre tais meios, no âmbito da relação 

do Estado com a produção material, através da privatização da produção de bens e 

serviços, da dependência fiscal e do aumento da acumulação, tudo isso respaldado 

na legitimação democrática, emerge o estado-empresa. 

3.1.1   Elementos estruturantes do Estado 

O evoluir do escalar estatal Pernambuco, a ponto de assumir a feição de estado-

empresa e a conta disso intervir no espaço da RMR e sediar jogos da Copa, é anali-

sado subsequentemente à luz dos elementos estruturantes do Estado ao se relacio-

nar com a produção material. 
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a)   Privatização da produção 

A privatização da produção acontece através da apropriação dos fatores de produ-

ção, capital e trabalho, pela iniciativa privada. Em Pernambuco procurou-se ver o 

avanço do contributo da iniciativa privada na produção, mediante recuo do setor pú-

blico no PIB. 

Procurou-se quantificar o recuo em apreço mediante a relação entre o Valor Agre-

gado Bruto (VAB)1 da Administração, Saúde e Educação Públicas e Seguridade So-

cial (APU) e o Produto Interno Bruto (PIB) do estado. A tabela a seguir, montada 

com base em dados do BNB2, trata do assunto. 

 

No decênio 1995-2004 a taxa de participação do VAB da APU no PIB pernambuca-

no se manteve no patamar de 24%, e oscilou entre um mínimo de 23,88% (1997) e 

um máximo de 24,91% (1999). A média no decênio foi de 24,37%. Já no lustro 2005-

2009 a participação em lide variou de um máximo de 23,6% (2005) a um mínimo de 

21,16%.(2009) A média nos últimos cinco anos foi de 22,29%. Com efeito, neste pe-

ríodo ela decresceu mais de dois pontos percentuais (24,37% - 22,29% = 2,08%) em 

relação à média do decênio anterior. Tem-se, ainda, que neste último período a rela-

ção em apreço (VAB da APU/PIB) apresentou forte tendência ao declínio quando 

caiu, ano a ano, de um extremo a outro do lapso-tempo considerado. Do exposto, 

tem-se que a privatização da produção no estado vem crescendo como o atesta o 

decréscimo da participação do VAB da APU no PIB, confirmando sob essa ótica a 

                                                           
1
 Valor que a atividade acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. 

 
2BANCO DO NORDESTE. Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE. Central e Informa-
ções Econômicas, Sociais e Tecnológicas – CIEST. Região Nordeste nas Contas Regionais do Brasil. Fortaleza, 
2012. 303 p. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 VAB da APU..........................12.748 13.197 13.090 13.356 13.694 13.855 14.233 14.665 14.889 15.274 15.436 15.837 16.165 16.300 16.597  

 PIB......................................53.004 53.160 54.823 54.610 54.966 57.346 58.286 60.682 60.299 62.773 65.407 68.740 72.471 76.278 78.428  

 % VAB da APU/PIB..........24,05 24,83 23,88 24,46 24,91 24,16 24,42 24,17 24,69 24,33 23,60 23,04 22,31 21,37 21,16

  Fonte: BNB/ETENE (APU e PIB)  -  Atualização: IGP-D I

Discriminação

Tabela 2

Valores (VAB da APU e PIB) R$ milhões de 2009

Pernambuco - PIB e VAB da Administração, saúde e ed ucação públicas e seguridade social (APU)

A     n     o     s
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elevação da coordenação da economia e, por conseguinte, da sociedade pelo mer-

cado. Com efeito, esta confirmação empírica, particularizada a Pernambuco, confir-

ma sobremaneira o pensar de Offe (1984). 

b)   Dependência dos impostos 

É-se do ponto de vista que o pensar de Huntington (1965, 1968 e 1975 apud Santos 

1997, p.3)  -identificando crises de governabilidade como consequentes a “excessos 

de participação e sobrecarga de demanda”, ou seja, como decorrência de desequilí-

brio entre instituições (de inputs) que expressam interesses e formulam solicitações 

e instituições (de outputs) que regulam e implementam políticas públicas-  se articula 

diretamente com a política fiscal que deve, através do seus elementos gestão e ta-

xação, mobilizar fundos ao Estado para que ele cumpra com as suas obrigações a 

contento e se mantenha com legitimidade, manifestando, pois, o seu poder através 

de meios materiais (Offe e Ronge, 1984, p.124). Tem-se, pois, que a recorrência a 

impostos, indiretamente através do mercado, é um dos meios de que o Estado se 

utiliza com vistas ao seu equilíbrio geral. 

Em nível estadual, o principal elemento da arrecadação tributária é o ICMS. A recei-

ta oriunda desse imposto, permitindo bem ou mal, que o estado manifeste o seu po-

der, enquanto atendendo a população com meios materiais, tem aumentado. A tabe-

la a seguir, com base nos balanços gerais do estado3, mostra isso. 

                                                           
3
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Secretaria da Fazenda. Secretaria Executiva do Tesouro Esta-

dual. Contadoria Geral do Estado. Balanços Gerais . Recife, 2004, 2008, 2013. 
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No período 2004-2013, a preços deste último ano, a receita em lide se elevou em 

quase 75%. No lapso 2004-2008 a elevação foi de mais de 32%. No mesmo espaço 

de tempo, de 2008 para 2013, o incremento foi de quase 32%. Tem-se, pois, no pe-

ríodo observado uma persistente e constante tendência de crescimento da receita 

com ICMS. Essa tendência por certo se manterá, uma vez entrem em funcionamento 

os grandes projetos estruturadores, ora em implantação. Efetivamente, também aqui 

se tem a confirmação do pensar de Offe (1984) quando empiricamente comprova-se 

que Pernambuco vem encontrando meios, via aumento da dependência fiscal, como 

o atesta o aumento da arrecadação do ICMS, de financiar, em certa medida, a ma-

nutenção dos serviços públicos e os investimentos. 

c)   Nível de acumulação 

Para se prover de condições para o exercício do poder público o Estado há de ter 

meios, sobretudo, financeiros. Daí o seu interesse no processo de acumulação, que 

ele próprio não organiza, já que se está falando de estado capitalista, mas que cria 

condições políticas para isso (Ibidem), haja vista a atual política desenvolvimentista 

heterodoxa posta em voga pelo governo pernambucano. 

Por acumulação se entende os investimentos infraestruturais, demais daqueles em 

máquinas, aparelhos e equipamentos, e construção. A acumulação é importante na 

medida em que faz crescer a economia e, portanto, aumenta o lastro sobre o qual 

  Fonte: Balanços gerais do Estado - Atualização IG P-DI

Tabela 3
Pernambuco

Receita de ICMS a preços de 2013

2013 11.543

8.767

6.614

Exercício R$ (Milhões)

2004

2008
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incide os tributos. Os investimentos antes citados divididos pelo PIB determinam a 

taxa de investimento denominada de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). 

Em 2005 o CONDEPE/FIDEM4 registrou uma taxa de FBCF de 13,3%, Naquele ano 

igual taxa para o Brasil foi de 15,9%. 

No Brasil dados coligidos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco5 

revelam que em doze anos a FBCF apresentou uma média de 17,3%, conforme se 

depreende da tabela a seguir: 

 

Os dados da tabela que se vem de ver permitem que se monte a seguinte linha de 

regressão: 

Y = -615,42 + 0,30X 

A linha acima permite que se estime para 2013 uma FBCF para o país de 19,5%. 

Ora, se mantida a mesma proporção, ocorrida em 2005, entre as FBCFs de Per-

nambuco e do Brasil, pode-se estimar para 2013, aqui no estado, a ocorrência de 

uma FBCF de 16,3%. 

A estimativa não se afigura desarrazoada, conquanto, estudo do BNB\ETENE, reve-

la que os investimentos federais para Pernambuco em 2013 são da ordem R$ bi-

lhões 11,666 (Previsão do executivo R$ bilhão 1,14 + Previsão das estatais R$ bi-

lhões 10,52). Só esses investimentos, sem considerar aqueles do estado e da inicia-

tiva privada e considerando o PIB estadual de 2013, estimado pelo CON-

                                                           
4
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Secretaria de Planejamento e Gestão. CONDEPE/FIDEM. TA-

BELA DE RECURSOS E USOS DE PERNAMBUCO – TRU-PE: Construções e a plicações.  Recife, 2010. 15 p. 
 
5 ESTADO DE PERNAMBUCO. Tribunal de Contas do Estado. Coordenadoria de Controle Externo. Departamen-
to de Controle Estadual. Divisão de Contas dos Poderes Estaduais. Relatório 2011 . Recife. 
6
 VIANA, F. L. E; BARBOSA, G. M. L. PREVISÃO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO NORDESTE DO BRA-

SIL EM 2013. Informe Técnico do ETENE/BNB. Fortaleza, Ano VII, nº 1, abr 2013. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

16,80  17,00  16,40  15,30  16,10  15,90  16,40  17,40  19,10  18,10  19,50  19,30  

  Fonte:  Tribunal de contas do Estado de Pernambuco

  FBCF (% do PIB).........................

Tabela 4
Brasil - Evolução da FBCF

A     n     o     sDiscrimi-
nação
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DEPE\FIDEM, como sendo de R$ bilhões 125,7, tem-se que a FBCF no estado, so-

mente à conta dos investimentos da União é de ((11,66\125,7) x 100) = 9,3%. 

Do que vem ser posto se tem que o escalar estatal Pernambuco, mesmo não orga-

nizando a produção, conquanto tal tarefa fica por conta do mercado, vem experimen-

tando continuado processo de acumulação, via FBCF, o que lhe propicia aumento 

de arrecadação para minorar as suas necessidades financeiras e poder continuar 

exercitando o poder público, vez que a acumulação, ou o estoque de capital fixo, 

como se queira dizer, permite o aumento do fluxo de produção de bens e serviços 

tributáveis. 

d)   Legitimidade democrática 

Conforme se tratou no referencial teórico-conceitual no pensar de Reis (2011, p. 5) 

os Estado modernos, à conta do seu corpo gerencial, tenderiam a exorbitar das suas 

atribuições. Isso ocorreria porque os integrantes daquele corpo, cônscios dos seus 

interesses particulares, tenderiam reproduzi-los à revelia dos constituintes. Com efei-

to, isso encontraria campo de disseminação  -vez que o Estado é uma instância polí-

tica por excelência e delineador do comportamento da sociedade, através dum com-

plexo de relações entre o setor público e o setor privado (Ibidem)-  não fosse a legi-

timação democrática de apropriação do poder pelo voto majoritário (Offe e Ronge, 

1984, p. 124). Tal fenômeno enseja a alternância de grupos no poder, o que leva a 

que eles procurem se haver de modo a ter credibilidade para voltarem ao comando. 

Pernambuco no lapso-tempo de duas décadas tem experimentado essa salutar al-

ternância no poder, haja vista a sucessão de governadores eleitos: 

• 1990 - Joaquim Francisco é eleito pelo PFL; 

• 1994 – Miguel Arraes é eleito pela coligação PSB-Frente Popular de Pernam-

buco; 

• 1998 – Jarbas Vasconcelos é eleito pela coligação PMDB-União por Pernam-

buco; 

• 2002 – Jarbas Vasconcelos é reeleito pela coligação PMDB-União por Per-

nambuco; 

• 2006 – Eduardo Campos é eleito pela coligação PSB-Frente Popular de Per-

nambuco; 
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• 2010 – Eduardo Campos é reeleito pela coligação PSB-Frente Popular de 

Pernambuco; 

Como se tal alternância não bastasse, alguns indicadores no panorama político es-

tadual merecem registro, consoante posto e/ou inferido da tabela que se segue, cuja 

elaboração tem por fontes o IBGE7 e o TRE-PE8: 

 

Observa-se que no período 1994-2010, enquanto a população do estado aumentou 

19,34%, a quantidade de eleitores cresceu 39,27%. Mesmo em se considerando a 

obrigatoriedade do voto, há de se convir, tratar-se de um aumento considerável nu-

ma das práticas pró-democracia. Mais significativo ainda, uma vez que denota cons-

cientização política, é o percentual de votos válidos sobre votos apurados. Enquanto 

nas três primeiras eleições (tabela acima) a média daquele percentual foi de quase 

72%, nas três ultimas ela subiu para exatos 83%. Registre-se também que as abs-

tenções, conquanto tenham-se mantido num patamar próximo aos 20% apresenta 

tendência ao declínio. 

À conta do exposto de forma sumária, tem-se que o estado vem experimentando 

alternância de grupos no poder político, demais de melhoria de práticas em favor do 

exercício da democracia. 

                                                           
7 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativa da População Brasileira por 
Município. Disponível em http://ibge/tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/ci. Acesso: 15 abr 2014 às 16:57h. 
 
8 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (TRE-PE). Eleições anteriores. Divulgação de re-
sultados. Disponível em http://www.tre-pe.jus.br /eleições/eleições-anteriores/. Acesso: 13 abr 2014 às 18:03h. 

Anos Apurados Brancos Nulos Válidos
A B C D E F G = D-E-F % % %

1990 7.031.080 -                -                3.250.409 497.415 322.668 2.430.326    -      -      74,77  

1994 7.371.163 4.492.169 968.187       3.523.982 803.202 387.996 2.332.784    60,94 21,55 66,20  

1998 7.523.764 5.129.864 1.320.177    3.809.687 547.006 440.937 2.821.744    68,18 25,74 74,07  

2002 8.084.722 -                -                4.246.228 316.315 513.263 3.416.650    -      -      80,46  

2006 8.502.608 5.834.512 1.163.388    4.671.124 111.805 545.749 4.013.570    68,62 19,94 85,92  

2010 8.796.448 6.256.213 1.214.277    5.041.936 293.496 582.543 4.165.897    71,12 19,41 82,62  

  Fonte: IBGE (População)  -  TRE-PE (Eleitores, ab stenção e votos)

Pernambuco - População, eleitores e condição dos vo tos por eleição e ano
Tabela 5

População Eleitores Abstenção
V     o     t     o     s

B/A C/B G/D
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Já agora se pode admitir que a performance de todos os quatro elementos que dão 

funcionalidade e estrutura aos relacionamentos Pernambuco-produção material, 

possibilitando a inclusão dos indivíduos nas relações de troca, tem sido positiva. Es-

te fato, inclusive, tem dado oportunidade a que o estado, acorde às tendências do 

mercado globalizado, promova a inclusão neste último, já agora, não apenas de in-

divíduos, mas também dele próprio. 

3.2   EMPREENDEDORISMO 

Como visto no Referencial teórico-conceitual, nos anos de 1970 a doutrina Friedman 

se apresenta como sendo o sistema de organização econômica mais eficaz (Cola-

suonno, 1984, p. XV) e influenciou o Consenso de Washington, sob cuja orientação 

os países centrais e periféricos reestruturaram suas economias, fato que, aproprian-

do-se do pensar de Vainer (2011, p. 3), pode-se dizer, teve implicação direta sobre a 

estruturação e funcionamento dos espaços nos estados-empresas9 que também 

passaram a ser submetidos à maximização dos lucros do capital privado, ao incre-

mento da produtividade do capital e do trabalho e à globalização de mercado, gran-

demente robustecida pela interdependência, em nível mundial, em que se rearranja-

ram as empresas multinacionais. 

Para tais empresas os estados passaram a ser essenciais. A redução de barreiras 

espaciais, devido ao avanço tecnológico nas telecomunicações e nos meios de 

transporte, permitiram a reorganização de elites estaduais em arranjos de interesse 

e poder engajados no regime de acumulação flexível (Harvey, 2005) exercitado pelo 

capital internacional. O novo desenho da economia mundial, pelas empresas multi-

nacionais, fez minguar as receitas dos escalares de Estado, conquanto, resultou no 

encolhimento da base fiscal. Daí porque, na supracitada reorganização de elites em 

arranjos de interesses e poder, se incluem os governos fazendo a inserção competi-

tiva dos sistemas estaduais aos circuitos da economia global. Com isso, eles bus-

cam atrair investimentos  -no intuito de aumentar a acumulação e por conseguinte a 

base fiscal (Offe e Ronge, 1984)-  de sorte  a garantirem a manutenção e/ou amplia-

ção do nível de emprego e renda das suas populações. Eles, ao assumirem esse 

comportamento (consubstanciando-se em estado-empresa) dito por Moura (1997) 

                                                           
9
 Estados-empresas são aqui considerados como sendo aqueles estados empreendedores, cujos governantes 

agenciam-lhe o desenvolvimento. 
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empreendedor procuram: i) eliminar constrangimentos legais e burocráticos aos ca-

pitais privados; ii) participação crescente do setor privado na gestão de serviços e na 

construção e exploração de equipamentos públicos. 

Com efeito, aos propósitos supra o planejamento estratégico se presta sobremanei-

ra. Aqui uma digressão para registrar que, como posto no Referencial teórico-

conceitual, a passagem da postura gerencial, na administração pública, para a pos-

tura empreendedora se deu com respaldo no planejamento, mediante profunda dife-

rença de concepção e objetivo. Antes se tratava do planejamento compreensivo, in-

tegrado e implementado sob a ação executiva direta do Estado. Já agora se trata do 

planejamento estratégico, posto a serviço do empreendedorismo. Na verdade é uma 

técnica de gestão empresarial introduzida na gestão dos escalares de estado  -

pouco democrática enquanto agressiva e eficaz na consecução de metas-  e que, à 

conta disso mesmo, cobra ao poder local esmaecimento da democracia no planeja-

mento e na gestão das políticas públicas. Posta a digressão há de se registrar que a 

adoção do planejamento estratégico implica em que o poder suavize os seus meca-

nismos de regulação, proceda a troca de escala no ordenamento do espaço o que 

leva à fragmentação da intervenção do espaço na intervenção pública, fatos estes 

que facilitam a formação de alianças com os mais diversos atores sociais. Recorda-

se que à conta do planejamento em apreço dá-se a política de intervenção pontual 

no espaço, visível na monumentalidade das obras que atrelam preferencialmente o 

local à economia global, atraindo consumidores de locais e serviços, haja vista a 

Arena e a smart city da Cidade da Copa. Ressalvando-se que no caso desta última o 

“projeto de cidade” (Compans, 2005, p. 92) ou planejamento estratégico, conforme já 

foi dito, não existiu, conquanto o megaevento Copa constituiu-se no planejamento à 

conta do qual se concebeu a Cidade da Copa. 

Não perder de vista que planejamento estratégico remete à parceria público-privada, 

expediente que confere concretude aos projetos sob o manto do empreendedorismo. 

Assim tem-se: 

3.2.1   Parceria público-privada em Pernambuco 

No intuito de caracterizar Pernambuco como empreendedor, lançando mãos de par-

ceria público-privada como instrumento de intervenção na estruturação e reestrutu-

ração da espacialidade construída, recorre-se ao arrazoado subsequente. 
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É de se ter em conta que, em escala global, o contexto que serviu de cena ao surgir 

das parcerias como instrumento de política urbana foi o fim-início dos regimes de 

acumulação fordista e flexível. À conta de tal instrumento os países centrais passa-

ram a adotar maior flexibilidade quanto às normas de ordenamento territorial e de 

relacionamento entre o poder público e o setor privado. Contribuíram para isso as 

atuações de Tatcher na Inglaterra e de Reagan nos Estados Unidos, demais de atu-

ações similares noutros países avançados. Isso começa a tomar corpo na primeira 

metade dos anos de 1970 (Cota, 2010, p. 25)10. Já pouco antes, no entanto, ao per-

ceberam a estagnação da economia, vista e sentida no fechamento de fábricas e no 

declínio das atividades portuárias, os Estados Unidos passaram a utilizar as parceri-

as público-privadas na gestão urbana para implantar projetos de urbanização ou re-

novação urbana, obras infraestruturais e construir equipamentos coletivos (Com-

pans, 2005, p. 82 apud Cota, 2010, p. 26). A experiência deu certo. As parcerias pú-

blico-privadas se revelaram instrumento eficaz de planejamento urbano ao se pres-

tarem a revitalização de áreas urbanas degradadas, impulsando dessa forma ativi-

dades econômicas que implicaram no soerguimento do nível de arrecadação tributá-

ria e na atração de empreendimentos propulsores das novas potencialidades dos 

espaços urbanos revestidos de novas feições. Com respaldo no sucesso norteame-

ricano vários países passaram a partir dos anos de 1970 a usar as parcerias público-

privadas. Tal sucesso também sensibilizou agências supranacionais (Banco Mundi-

al, Fundo Monetário Internacional e Conferências das Nações Unidas) que passa-

ram a recomendar tais parcerias em discurso hegemônico em nível mundial. Ditas 

agências começaram a indicar aos países um planejamento e gestão urbanos, sub-

metidos à lógica de mercado, que se materializa no chamado planejamento estraté-

gico. Este se faz realidade através das parcerias público-privadas e do marketing 

urbano que vende a oportunidade de consumo do local para o global. 

Claro que o emergir das parcerias em lide, ao ensejo da mudança no regime de 

acumulação, se dera à conta da reestruturação produtiva em que o capital elege, 

como uma das formas fundamentais de reprodução, a atividade imobiliária, enquan-

to instrumento de produção do espaço urbano. Em tal contexto as parcerias público-

privadas, enquanto materializantes do planejamento competitivo (estratégico) podem 

                                                           
10

 COTA, D. A. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NA POLÍTICA URBANA BRASILEIRA R ECENTE: REFLE-
SÕES A PARTIR DA ANÁLISE DAS OPERAÇÕES URBANAS EM BELO HORIZONTE . 2010. 430 p.. Tese 
(Doutorado em Geografia) – Departamento de Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
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ser usadas como instrumento: i) de política e planejamento urbanos; e ii) de adminis-

tração pública na regulação urbanística (Cota, 2010, p. 22). Com efeito, a aceitação 

ou legitimação, relativamente fácil, quer do planejamento estratégico, quer das par-

cerias público-privadas dera-se em decorrência da crise de legitimidade por que 

passava a intervenção do Estado na economia no período fordista. Intervenção que 

terminou por gerar externalidades negativas, a exemplo de injustiças distributivas, 

aumento da inflação e desemprego. Externalidades que particularmente facilitaram a 

inserção da ideia de redução do Estado na produção do espaço que, já agora, passa 

a ser definida preponderantemente pelo capital imobiliário. 

Convém não se perder de vista que planejamento competitivo e sua materializante a 

parceria público-privada são instrumentos de corte neoliberal a serviço da redução 

do tamanho do Estado, via associação com a iniciativa privada como o diz Di Pietro 

(2009)11: 

Tudo indica que a instituição da PPP se insere na tendência à privatização, 
entendida em sentido amplo, de modo a abranger todos os institutos de que 
o Estado vem lançando mão para diminuir o seu aparelhamento administra-
tivo, o seu quadro de pessoal, o regime jurídico administrativo a que se su-
jeita. 

No Brasil é bom que se tenha em mente dois momentos. O primeiro, quando se ini-

ciam as discussões sobre parceria, por volta os anos de 1980. Àquela época o país 

estava numa fase de endividamento crescente, aceleração inflacionária e redução 

dos financiamentos estatais. A industrialização  -fenômeno, por excelência, indutor 

da urbanização-  simultaneamente concentradora e segregadora leva a novas for-

mas de intervenção e gestão na política urbana, dando oportunidade ao surgimento 

e/ou incorporação de novos instrumentos de cooperação entre o poder público e o 

setor privado. 

Num segundo momento os processos de mobilidade das indústrias, desconcentra-

ção, segmentação e mesmo desindustrialização continuam ocorrendo e consequen-

temente impactando a estrutura das cidades, fato que reclama o concurso da indús-

tria imobiliária na produção e/ou readaptação de espaços urbanos. Com efeito, a re-

estruturação das cidades reclama da unidade federada empreendedora maior oferta 

de infraestrutura e serviços públicos, exatamente num momento de escassez de re-

                                                           
11

 DI PIETRO, M. S. Z. Reflexões sobre as Parcerias Público-Privadas. Disponível em: 

http://www,azevedosette.com.br/ppp/artigos/reflexões.html Acesso em: 01 maio 2014. 
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cursos motivada pela crise fiscal. É justamente aí que entram as parcerias público-

privadas que passam, inclusive, a ser objeto de instituto legal: a Lei nº 11.079, de 30 

de dezembro de 2004. 

Em Pernambuco, como indicador da adoção da variável parceria público-privada 

tem-se o arrazoado que se segue.  

O Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas foi iniciado com a publicação da 

Lei Estadual nº 12.765 de janeiro de 2005, em consonância com a Lei Federal nº 

11.079 de 30 de dezembro de 2004, que instituiu normas gerais para licitação e con-

tratação de parcerias público-privadas no âmbito dos três escalares de governo e no 

Distrito Federal. 

Em 28 de dezembro de 2005 foi sancionada a Lei Estadual nº 12.976 que instituiu o 

Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas e cria, na estrutura da Secretaria 

do Planejamento, a Unidade Operacional de Coordenação de Parcerias Público-

Privadas (Unidade PPP). 

Em janeiro de 2006 foi publicado o Decreto nº 28.844 que instalou o Comitê Gestor 

do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPE). Em sua primeira reu-

nião (06.02.2006) o CGPE definiu cinco projetos prioritários, dentre os quais o da 

Ponte e Sistema Viário da Praia do Paiva, cujo vencedor do processo licitatório foi 

anunciado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL/PPP) em 18 de dezembro 

de 2006. Em 28, ainda de dezembro de 2006, foi assinado o Contrato de Concessão 

Patrocinada para a Exploração da Ponte de Acesso e Sistema Viário do Destino de 

Turismo e Lazer Praia do Paiva (CONTRATO CGPE – 001/2006). Assinaram o con-

trato pelo lado concedente (Pernambuco) o CGPE, e pelo lado da concessionária a 

Via Parque S/A, SPE constituída pelo Consórcio Odebrecht Investimentos em Infra-

Estrutura Ltdª e pela Construtora Norberto Odebrecht. 

Em Pernambuco o programa em apreço é operado conforme uma estrutura de go-

vernabilidade, sobre a qual é exercitada a sua governança, expressa no organogra-

ma retratado a seguir. 
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Recorda-se que o programa de parceria em lide foi implantado tendo por premissas: 

• Priorizar projetos que visem melhorar a infraestrutura do estado, objetivando 

atrair outros projetos de grande porte que impulsem o desenvolvimento eco-

nômico. 

• Ater-se a um arcabouço institucional em perfeita sintonia com a Lei Federal 

11.079/2004 e que propicie transparência nos procedimentos, demais de con-

sonância com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. 

• Operar normas e procedimentos que valorizem a utilização de tecnologia 

avançada e de melhores critérios de análise e tratamento de risco, tendo em 

vista melhor qualidade dos resultados. 

• Tanto quanto possível trazer a iniciativa privada para assumir riscos de prepa-

ração de projetos, desonerando o estado dos respectivos custos e reduzindo 

o tempo gasto num processo licitatório. 

Em 2006, quando o governo recém-eleito assumiu, mandou realizar estudo sobre a 

pertinência e viabilidade da modalidade de parceria ora em discussão, conforme in-

Figura 1
Organograma do programa de parceria público-privada  em Pernambuco

Gabinete do Governador

Comitê Gestor do Programa Estadual
de Parceria Público-Privada - CGPE

Membros permanentes
Secretário de planejamento
Secretário de infraestrutura

Secretário da fazenda
Secretário de  administração e reforma 

do estado
Procurador do estado

Comissão permanente de licitação – CPL/PPP

Membros temporários
Representante da secretaria do planejamento
Representante da secretaria de infraestrutura

Representante da secretaria da fazenda
Representante da secretaria de administração e reforma do estado

Representante da procuradoria geral 

Secretaria executiva SEPLAN

Secretaria de planejamento

Secretaria da fazenda

Secretaria de infraestrutura

Secretaria de administração e reforma do estado

Procuradoria geral do estado

Unidade operacional de coordenação PPP

Sub-unidade operacional de coordenação PPP

Fonte: Programa PPP de Pernambuco
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formou o Secretário Executivo de Supervisão Técnica da SECOPA-PE, Silvio Bom-

pastor, em entrevista12. Disse o secretário: 

[...] Quando o governo assumiu tinha um contrato de PPP assinado. E o que 
ele me pediu foi exatamente: mergulhe, se aprofunde nisso aqui. Daqui a 
um ou dois meses me diga se isso aqui é uma coisa boa ou se é uma bom-
ba relógio que montaram pra me prejudicar. Então procure quem você qui-
ser no estado para analisar isso. Então procuramos pessoal, vimos que era 
uma coisa que estava bem montada e demos sequência ao programa de 
PPP no estado (Bompastor, 2014, Q7)13. 

Visto que o programa estadual das parcerias público-privadas, no entender do go-

verno, era bom foi decidido pela sua continuidade. Com esse intuito se partiu para a 

qualificação de quadros. Pessoas foram a Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Wa-

shington, com tal propósito. À época havia uma carência de qualificação, até porque 

se tratava de coisa nova. 

a)   Projetos vinculados ao programa de parceria público-privada 

Presentemente o panorama geral dos projetos (dados) vinculados ao programa de 

parceria público-privada em Pernambuco é o que se segue: 

Projetos já contratados 

Complexo Viário da Praia do Paiva 

Finalidade: exploração da ponte de acesso e sistema viário da praia do Paiva 

Valor do investimento: R$ 73 milhões 

Modalidade: Concessão patrocinada14 

Prazo: 33 anos 

Parceiro privado: Rota dos Coqueiros S/A 

Estágio atual: em operação desde 10 de junho de 2010 

Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga 

Finalidade: exploração do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga 

                                                           
12

 BOMPASTOR, S. Entrevista na SECOPA-PE sobre governança na construção da Arena da Copa. Recife, 11 mar 

2014. Entrevista concedida a José Carlos da Costa. 

 
13

 Doravante a transcrição de trechos da entrevista supracitada, anexa a esta dissertação, receberá o crédito: 

(Bompastor, 2014, Qn).  Onde Qn refere-se à questão contida na entrevista e respectivo número. 

 
14 Lei Federal nº 11.079, art 2º, § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobra-
da dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
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Valor do investimento: R$ 350 milhões 

Modalidade: Concessão administrativa15 

Prazo: 33 anos 

Previsão de início de operação: outubro de 2012 

Capacidade: 3.126 internos 

Parceiro privado: Reintegra Brasil S/A 

Estágio atual: obras paralisadas 

Arena Multiuso da Copa 

Finalidade: exploração da Arena Multiuso da Copa 2014 

Valor do investimento: R$ 650 milhões16 

Modalidade: Concessão administrativa 

Prazo: 33 anos 

Previsão de conclusão: fevereiro de 2013 

Parceiro privado: Arena Pernambuco S/A 

Estágio atual: inauguração 22 de maio de 2013 

Sistema de Esgotamento Sanitário da RMR e do município de Goiana 

Finalidade: universalizar em 12 anos o serviço de coleta e tratamento de es-

goto na RMR e no município de Goiana 

População beneficiada: 4,6 milhões de habitantes em 15 municípios 

Valor do investimento: R$ 4,5 bilhões 

Modalidade: Concessão administrativa 

Prazo: 33 anos 

Agente empreendedor: Consórcio Grande Recife formado pelas empresas 

Foz do Brasil S/A (Empresa do grupo Odebrecht) e Lidermac Construções. 

Projetos prioritários em carteira 

De acordo com informações do último trimestre de 2013, os projetos prioritários de 

parceria público-privada são os seguintes17: 

                                                           
15 Lei Federal nº 11.079, art 2º, § 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e 
instalação de bens. 
 
16 GIOVANNI, S. Mistério da Copa: quanto custou a Arena Pernambuco? Jornal do Commercio , Recife, 08 mar 
2014. Disponível em: jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2014/03/08/misterio-da-copa-
quanto-custou-a-arena-pernambuco-120683.php Acesso em: 05 maio 2014. 
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Projeto Litoral Norte 

Finalidade: duplicação da PE-001, construção de novo acesso à ilha de Ita-

maracá, operação e manutenção da PE-001 e do novo acesso à ilha e ao 

município de Itamaracá, além do estudo do modelo de ocupação urbana na 

área do projeto. 

Prazo do contrato: 33 anos 

Agente empreendedor 1: Galvão Engenharia S/A 

Valor do investimento 1: R$ 600 milhões 

Agente empreendedor 2: Construtora Andrade Gutierrez S/A 

Valor do investimento 2: R$ 400 milhões 

Rota do Capibaribe e Radial da Copa 

Finalidade: implantação de via de ligação da região norte e do centro do Reci-

fe à região do oeste metropolitano. 

Valor do investimento: R$ 490 milhões 

Agente empreendedor: Odebrecht Transporte e Participações S/A 

Campus Integrado da Universidade de Pernambuco na Cidade da Copa 

Finalidade: implantação do campus integrado da Universidade de Pernambu-

co na Cidade da Copa 

Valor do Investimento: R$ 300 milhões 

Agente empreendedor: Construtora Norberto Odebrecht e Odebrecht Partici-

pações e Investimentos. 

Em pós o que vem de ser visto acredita-se haver ficado claro, sob o prisma das par-

cerias público-privadas, a postura de Pernambuco, no âmbito do ideário neoliberal, 

transmudando-se em estado-empresa que empreende com o concurso do setor pri-

vado ao amparo da Lei Federal 11.079/2004 e da Lei Estadual 12.765/2005. 

Trata-se, pois, duma postura empreendedora que demais de realçar inversão na ati-

tude tradicional do Estado, posto que com ela, ele (Pernambuco) reduz a sua pre-

sença, no contexto econômico, se constitui num expediente inclusivo da iniciativa 

privada nos negócios estatais. 

                                                                                                                                                                                     
17

 Pernambuco conta com seis projetos prioritários em sua carteira de PPPs. PPP Brasil,  13 jan 2014. Disponível 
em: www.pppbrasil.com.br/portal/content/pernambuco-conta-com-seis-projetos-priorit%C3%A1rios-em-sua-
carteira-de-ppps Acesso em: 05 maio 2014. 
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Convém realce ao fato de que a boa performance do estado-empresa em apreço, ao 

relacionar-se com a produção material e concomitantemente promover a inclusão 

das elites econômicas na construção e exploração (prestação de serviço) de equi-

pamentos públicos, contribuindo, também com isso, para aumentar a privatização da 

produção e alargar a base fiscal da qual depende a arrecadação, imprescindível ao 

exercício efetivo do poder público, sem dúvida há de haver contribuído para lhe valer 

novamente a indicação para sediar jogos da Copa-FIFA. 

3.2.2   Estado-empresa 

Sob este tópico tem-se por propósito último alinhar elementos que sejam indicadores 

da unidade federada Pernambuco, enquanto assumindo a postura de estado-

empresa. Com efeito, a expressão cidade-empresa, tal como posta na teoria e no 

referencial teórico deste trabalho, é uma metáfora. Associada a tal ideia cunhou-se o 

termo estado-empresa para com ele exprimir a atitude de Pernambuco que, enquan-

to afeto à dinâmica do empreendedorismo, simultaneamente, aparelha-se para se 

colocar e se coloca como estado-mercadoria18 à venda no mercado global. 

Recorda-se que cidade-empresa e/ou, por semelhança de atitude, estado-empresa 

no presente difere da cidade-empresa (company town) no passado. Aquela era nu-

cleada por fábrica e visava atrair, fixar e dominar ideológica e politicamente a mão-

de-obra empregada num empreendimento (Piquet, [1996], p. 6). Esta tem por objeti-

vo, uma vez se lhe dotem de requisitos e espaços exigidos e valorizados por clientes 

solventes, e em particular pelo capital transnacional, expor-se à venda num mercado 

de cidades ou, no caso, de estados à amplitude global. 

À luz do neoliberalismo o estado-mercadoria existe. Os neoplanejadores o têm como 

inserto num mercado de alcance mundial e altamente competitivo. Isto de certa for-

ma explica que o marketing urbano ou de unidade federada, no caso, seja determi-

nante no processo de planejamento e gestão do espaço, articulando-o à economia 

global de sorte a dotá-lo de dinamização econômico-social. 

Efetivamente, no âmbito do marketing, a mercadoria em apreço há de ser vendida 

preferencialmente ao exterior, onde deve chegar com uma imagem forte e positiva 

                                                           
18

 Trata-se do estado que (enquanto dotado de meios, infraestrutura, superestrutura e oferta de serviços, conso-
ante às exigências do empreendedorismo) é posto à venda pelo estado-empresa, ao espírito do pensar de Vai-
ner (2013). 
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apoiada numa oferta de infraestrutura (aeroporto internacional, hotéis de luxo, etc.) e 

serviços (telecomunicações por satélite, segurança, serviços do governo com infor-

mação e infraestrutura de apoio ao investidor internacional, etc.) que galvanizem as 

atenções quer de investidores quer de consumidores (solventes) de locais (Castells 

& Borja, 1996 apud Vainer, 2013, p. 3). 

É de se ter em conta que o ato de construir, o ato de “fazer” o estado-mercadoria 

para oferecê-lo mediante operação de marketing, veiculando atributos específicos 

que interessem a um público consumidor qualificado, reclama o concurso empreen-

dedor e agenciador da cidade-empresa ou, apropriando-se a ideia, do estado-

empresa. Trata-se do estado em ação competitiva na busca de identificar e materia-

lizar oportunidades que o torne atrativo e facilite a sua difusão. O estado-empresa 

deve empreender aos moldes da empresa conduzida pela iniciativa privada. Aliás, 

no dizer de Vainer (2013, p. 5): 

“não é a primeira vez que, para efeito de seu planejamento, a cidade toma 
como protótipo a empresa privada; com efeito, todo o urbanismo modernista 
teve como modelo ideal a fábrica taylorista, com sua racionalidade, funcio-
nalidade e regularidade de produtos estandartizados”. 

Já agora, à conta do neoliberalismo, o estado-empresa assume a função de ente 

econômico atuando num mercado que dita-lhe regra e modelo de planejamento e 

execução das suas ações. O neo-planejador, o planejador estratégico, age reativa-

mente às informações geradas pelo mercado, de sorte a transformar o estado-

empresa numa unidade de gestão e negócio (Ibidem). 

É de se ter em conta que mesmo à sombra do neoliberalismo (onde grassa o esta-

do-empresa) e é advogada a presença mínima do Estado na economia, a ação des-

te último intervindo e criando condições favoráveis à intervenção dos atores privados  

-já por imanência, uma vez que o estado-empresa é um escalar de Estado, já pela 

necessidade de viabilizar a intervenção da iniciativa privada em casos onde a lógica 

de mercado não recomendaria tal intervenção- faz-se imprescindível. Com efeito, 

essa parece ter sido a lógica que norteou o estado-empresa Pernambuco quando 

concebeu dotar-se como estado-mercadoria, com Obras de mobilidade e com um 

empreendimento dito Cidade da Copa, para fazer face às intervenções reclamadas 

no espaço da RMR, no intuito de atender as necessidades e exigências da FIFA. 
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a)   Obras de mobilidade 

Como dados atinentes ao indicador em lide (Obras de mobilidade) tem-se os inves-

timentos em curso relativos aos corredores estruturantes pertinentes aos BRTs Les-

te-Oeste – Ramal Cidade da Copa, Norte-Sul – Trecho Igarassu/Tacaruna/Centro, 

Corredor Caxangá – Leste-Oeste, Entorno da Arena Pernambuco, Estação de metrô 

Cosme e Damião, Passarela do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gil-

berto Freire, e Corredor Via Mangue. 

Vale ressaltar que os investimentos referentes à mobilidade urbana, ora em fase fi-

nal de implantação, foram ideados sob uma ótica que privilegia a interligação entre 

pontos de desembarque internacional e hotéis, estádios, além de alguns poucos lo-

cais turísticos tidos como imagens distintivas no estado. Trata-se duma concepção 

que deixa a cidade à margem ou residualmente servida. A preocupação básica é 

servir ao transporte arterial, ao transporte dos consumidores dos Jogos (os torcedo-

res) sem se ater, portanto, à microcirculação nos espaços urbanos tal como já estru-

turados, conforme Ivo (2011)19. Ainda assim, é de se convir tratar-se no pós-Copa 

dum legado à sociedade dando ensejo a benefícios, se bem que em níveis aquém 

daqueles que seriam de se esperar. 

Aqui uma vez mais se está diante dum caso que diz respeito ao planejamento (estra-

tégico) concebido para respaldar intervenções pontuais, que consultem aos interes-

ses de grandes grupos privados (no caso preferencialmente à FIFA), e não para 

contemplar grandes áreas e pensá-las de forma coerente e integrada, como o fazia 

o planejamento moderno ou compreensivo. Aqui, no caso específico, não se pode 

deixar escapar a percepção de que o planejamento estratégico ou o projeto de cida-

de, como queira, se constituiu efetivamente no evento Copa. 

b)   A Cidade da Copa 

Os arroubos, sob o empreendedorismo, impresso à sua administração pelo governo 

de Pernambuco não deixaria passar o momento do megaevento Copa. Também 

aqui, oportunamente, a sua gana de inovar e empreender se manifestaria. Também 

                                                           
19

 IVO, A. B. L. “Una nueva copa en un nuevo país”: INTERVENCIONES URBANAS Y CREACIÓN DE CUIDA-
DES PARA EL MUNDIAL DE FÚTBOL BRASIL 2014. Bitácora 18 – Universidad Nacional de Colombia, Bogo-
tá, p. 39 – 54, enero/junio. 2011. 
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aqui, sob o pressuposto de descentralizar e quebrar a dicotomia Norte-Sul em que 

se processa o desenvolvimento da metrópole Recife, emergiu como opção, usando 

terras do estado, criar uma nova centralidade no Oeste da metrópole: a Cidade da 

Copa, a ser implanta da no município de São Lourenço da Mata. 

Como é sabido, trata-se de um projeto composto por dois outros: um empreendi-

mento imobiliário e a Arena da Copa. Ambos, pela inovação e monumentalidade, 

revelam marcas de empreendedorismo. 

O empreendimento urbanisticoimobiliário 

O empreendimento urbanístico-imobiliário será implantado numa área de 242,6 ha e 

tem conclusão prevista para 2025. A sua concepção leva em conta o equilíbrio entre 

o desenvolvimento urbano e a preservação dos recursos naturais, bem assim o con-

ceito de cidade inteligente. Deverá ser a primeira smart city do Brasil e da América 

Latina. 

A Arena Multiuso da Copa 2014 

A Arena incorpora concepção, tecnologias e materiais os mais avançados e disponí-

veis no mundo para artefatos arquitetônicos da sua natureza e porte. 

Trata-se duma obra ícone de realização sob o signo do empreendedorismo constru-

ída momentosamente sob o forte apelo-Copa (das Confederações e do Mundo FIFA 

2014), que demais de dar visibilidade ao estado-empresa Pernambuco, na mercado-

tecnia onde ele se vende enquanto estado-mercadoria, renderia dividendos políticos 

ao governo, marcando ponto favorável às suas pretensões políticas. 

Por outro lado, um contrato de concessão administrativa, ao amparo duma parceria 

público-privada, tal como preconiza o empreendedorismo, pelo prazo de 33 anos, 

para exploração da Arena, precedida da execução das obras de construção da 

mesma (num valor da ordem de R$ 650 milhões) pagas pelo governo e contrapres-

tação mensal (também paga pelo governo) pela operação do empreendimento 

(Cláusula 31, alíneas i e ii)20, claro que consulta aos interesses da iniciativa privada, 

das elites locais, de uma forma ou de outra, ligadas ao ramo de atividade, que se 

                                                           
20 PERNAMBUCO. Comitê Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPE). CONTRATO 
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. Exploração da Arena Multius o da Copa 2014 . Recife, 15 jun 2010, 97 
p. 
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movem formando arranjos de interesse para se engajar e levar vantagem no proces-

so. Dessa mobilização das elites econômicas, fala o Secretário Executivo de Super-

visão Técnica da Secopa, conforme entrevista já citada: 

[...] o núcleo do governo elege quais são os projetos prioritários de alto vul-
to, pouco tempo para execução e para o qual o governo não tem dinheiro. 
Essa é a lista de projetos prioritários da PPP, para os quais o governo não 
tem dinheiro. Quem quer? Aí aparecem quatro ou cinco dizendo eu quero. 
Ok. Apresente sua proposta de estudo. Estudo de viabilidade de projeto bá-
sico. Aí o cara apresenta a proposta. E agora está tudo na lei. E agora me 
faça uma manifestação de interesse. As empresas que fizeram manifesta-
ção de interesse se comprometem a fazerem o projeto, aprovar o projeto, 
arrumar o financiamento, dar todas as garantias, construir e entregar aquele 
bem operando no estado, sem custo pro estado, até aí. [...] É evidente que 
não é uma licitação prevista na Lei 8.666, porque primeiro há muita diferen-
ça. Quem fez o projeto pode participar da licitação e participa com vanta-
gem. É tanto que aqui no nosso estado, todas as PPPs que viraram realida-
de foi o projetista quem ganhou a licitação (Bompastor, 2014, Q4). 

É de se convir que o que vem de ser lido é consonante ao espírito empreendedorís-

tico e respalda o que foi dito em favor dos interesses e da mobilização das elites li-

gadas ao ramo de atividade em que o projeto é licitado.  

Ainda se falando da Arena como dado, afeto ao indicador Cidade da Copa, consubs-

tanciando a variável estado-empresa e caracterizante de Pernambuco enquanto 

agindo sob ao pálio do empreendedorismo, no intuito de colher dividendos do mar-

keting city propiciado pelo ato de sediar jogos da Copa das Confederações, leia-se o 

Secretário supracitado sobre o pulso empreendedor que foi exercitado para concluir 

a construção da Arena em tempo hábil: 

“A gente mostrou à construtora que no ritmo que ia, a gente não ia participar 
da Copa das Confederações. Ao contrário, as obras terminariam em de-
zembro de 2013, e não em maio de 2013. E depois de várias reuniões e al-
guns dias de observação, reuniões com o governador, com Charles Botta 
(consultor técnico da FIFA), com a Projetec Maia-Melo, a gente mostrou que 
naquele ritmo era impossível atender. Eles iam crescendo a base de 1,5%, 
2% ao mês e a gente mudou esse ritmo pra 5,5%, 6% ao mês”. Houve [...] 
“a autorização, a ordem do governador: nós vamos participar da Copa das 
Confederações. A Odebrecht é uma empresa grande, tem de fazer. A partir 
daí a Odebrecht mudou a tecnologia de várias áreas. Por exemplo, o aca-
bamento externo da Arena. [...] A coberta é outro exemplo. [...] Na verdade, 
houve 150 alterações na forma executiva da obra. [...] Houve uma decisão 
política e técnica de participar da Copa das Confederações. O Governador 
tomou a decisão e a gente conseguiu com muito suor. Acrescentamos o 
número de pessoas, acrescentamos turnos de trabalho. Trabalhava-se 20 
horas por dia, todo dia, inclusive, no Carnaval, quando curiosamente foram 
requisitados os crentes. No Carnaval tínhamos 1.585 crentes na obra, todos 
trabalhando e louvando a Deus, todos alegres e satisfeitos. Então foi muito 
trabalho, muita modificação na tecnologia executiva pra ganhar tempo 
(Bompastor. 2014, Q 9). 



95 

Com efeito, os projetos que integram o indicador Cidade da Copa se constituem em 

dados que por certo robustecem Pernambuco, na medida em que dão concretude à 

variável estado-empresa inserta na categoria empreendedorismo. 

Em tempo registre-se que, tanto das Obras de mobilidade, quanto da Cidade da Co-

pa, volta-se a tratar em maior detalhe quando da abordagem específica sobre os in-

vestimentos para o megaevento esportivo em lide no estado. 
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3.3   COPA DO MUNDO DE FUTEBOL FIFA 2014 E OS  PREP ARATIVOS NO 
BRASIL E EM PERNAMBUCO  

As primeiras realizações da Copa do Mundo de Futebol FIFA deixaram poucos ves-

tígios no espaço urbano, conquanto tratava-se de evento ainda incipiente que, no 

entanto, crescia a cada nova edição. Esse crescer alçou a competição ao status de 

maior megaevento esportivo do mundo, e desde os anos de 1980, quando a FIFA 

entrou numa nova fase, passou a ser tratada como um produto comercial vinculado 

às indústrias de entretenimento e turismo (Gaffiney, 2011): atividades que, aliás, se 

prestam ao apressamento do retorno do capital (Harvey, 2004); e estão inseridas no 

contexto referido por Guy Debord quando profetizou que a cultura seria a mercadoria 

vedete na atual reedição do capitalismo, exercendo o mesmo papel estratégico 

exercido anterior e seguidamente pala estrada de ferro e pelo automóvel (Arantes, 

2000, p. 47)21. 

A nova fase FIFA acontece sob cristalizações e tendências da economia globaliza-

da. O megaespetáculo Copa reclama à sua realização intervenções de grande porte, 

no espaço, implantadas sob a lógica de mercado, com incorporação de gestão cultu-

ral, bem ao espírito do “novo receituário” de planificação de intervenções espaciais 

de caráter ostensivamente empresarial. Com efeito, trata-se de planificação acorde 

aos marcos do neoliberalismo, à cuja sombra viceja o empreendedorismo, conforme 

Harvey (1996), conceito materializado por um conjunto de atores politicoeconômicos, 

coalizados em projetos cuja concepção de planejamento, intervenção e gestão do 

espaço se cingem a aspectos meramente mercadológicos. 

As intervenções no espaço com vista a Copa são calcadas na lógica de mercado 

(haja vista o exemplo da implantação da Arena), imperante pós-meados dos anos de 

1980, onde grandes corporações, com aquiescência de governantes de estado-

empresa, fazem prevalecer seus interesses, sob a feição de intervenções ao espírito 

neoliberal que articula pretensões privadas, monumentalidade e visibilidade das 

obras. É de se convir, no entanto, que há o reconhecimento do desenvolvimento, via 

intervenções no espaço, para atender primordialmente os megaeventos Olímpiadas 

e Copa. 
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 ARANTES, O; VAINER, C. e MARICATO, E. A Cidade Do Pensamento Único: Desmanchando Consensos . 
Petrópolis: Vozes, 2000. 
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No Brasil, onde a prática de planejar perdeu ênfase e se encontra esmaecida, as 

grandes intervenções no espaço caminham a reboque dos megaeventos esportivos, 

haja vista as atuais obras, à conta da Copa, atinentes à mobilidade urbana, à infra-

estrutura de transporte arterial (assim entendidas aquelas referentes à manutenção 

e recuperação de rodovias e à melhoria de instalações portuárias e aeroportuárias), 

demais da construção, reforma e/ou ampliação de estádios esportivos. 

Ainda a propósito de planejamento é bom lembrar que no Brasil, em regra, as obras 

para megaeventos esportivos não fazem parte de um planejamento de longo prazo. 

O megaevento se consubstancia no planejamento estratégico em si mesmo. Trata-

se, pois, de um planejamento para o megaevento. Isso explica, embora não justifi-

que, que, no caso dos preparativos para a Copa, as intervenções no espaço da 

RMR, conduzidas pelo estado-empresa (Pernambuco), hajam ocorrido no sentido de 

atender exigências da FIFA  -definidas através da Matriz de Responsabilidade assi-

nada pelos governos federal, estaduais, prefeituras e clubes, cujos estádios recebe-

rão jogos da competição (Ernest & Young; Fundação Getúlio Vargas, 2010, p. 34)22- 

que, nesta nova fase, como grande corporação, busca atender preferencialmente 

seus clientes, ou seja, os torcedores. Daí porque as intervenções no espaço são fei-

tas no sentido de oferecer-lhes comodidade. Decorrendo disso, que as obras de 

mobilidade sejam implantadas, visando facilitar os deslocamentos entre o porto, o 

aeroporto, os hotéis, os pontos ícones da cidade e a Arena Multiuso da Copa, estru-

turando dessa forma uma organização espacial voltada aos interesses ligados ao 

megaevento. Tudo isso a expensas do Estado exercitando um planejamento (estra-

tégico) ad hoc, sob uma condução administrativa e não política dos interesses públi-

cos. 

3.3.1   Investimentos para Copa em nível Brasil 

Um rápido exame dos números atinentes aos investimentos previstos, para adequa-

ção do espaço das cidades que sediarão jogos da Copa às exigências da FIFA, re-

vela a participação preponderante de três rubricas no total das inversões a serem 

realizadas: Mobilidade urbana (30%), Estádios (27%), e Aeroportos (27%). 
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 ERNST & YOUNG; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Brasil sustentável: Impactos da Copa do Mundo 
2014. São Paulo, 2010. 51 p. 
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Uma vez se considere também como sendo de Mobilidade urbana as Obras de en-

torno, Aeroportos e Portos tem-se que quase 63% dos investimentos previstos des-

tinam-se a facilitar o acesso aos estádios. Ressalvado o fato de tais inversões irem 

se constituir em legados, tem-se um elevado percentual de investimentos públicos 

efetuados à guisa de atender preferencialmente ao cliente FIFA: o torcedor. 

Dentre os outros investimentos, afora os programados à conta de Segurança, todos 

os demais, em valor monetário, são de somenos importância. Sob este aspecto a 

tabela que se segue é deveras elucidativa. 

 

No tocante ao importe monetário dos investimentos a serem efetuados por cidade, 

conforme posto na tabela subsequente, fica claro haver uma forte correlação entre 

ele e o tamanho da população ou ainda entre ele e o PIB  -total da produção-  gera-

do em cada uma delas. 

Investi-
Número Investimen- Financ. Governo Iniciativa mento

de ordem to global federal local privada global
(% )

1 Mobilidade urbana........................................................7.811,2      4.895,2     -            2.916,0     -            30,54        

2 Obras de mobilidade urbana - (Entorno).......................794,8         107,5        23,5          663,8        -            3,11          

3 Estádios.......................................................................7.031,1      3.665,6     -            2.753,5     612,0        27,49        

4 Aeroportos..................................................................6.805,2      -            3.165,2     -            3.640,0     26,60        

5 Portos.......................................................................... 675,9         -            675,9        -            -            2,64          

6 Turismo........................................................................ 212,6         -            194,5        18,1          -            0,83          

7 Telecomunicações........................................................371,2         -            371,2        -            -            1,45          

8 Segurança....................................................................1.879,1      -            1.879,1     -            -            7,35          

 T o t a l 25.581,1    8.668,3     6.309,4     6.351,4     4.252,0     100,0        
   Participação %  na conjuntura dos investimentos 10 0,00       33,89        24,66        24,83        16,62        
    Fonte: Portal da transparência - (Dados básicos )

Tabela 6

Previsão

Brasil - Estimativa dos investimentos para copa do Mundo FIFA 2014

FederalEmpreendimentos

Valores estimados em R$ milhão

Investimento
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Aqui vale a pena uma digressão para registrar que aos R$ 23,33 bilhões de que trata 

a tabela acima devem se somar R$ 0,37 bilhão correspondente aos investimentos 

sob a rubrica Telecomunicações (Tabela 6) em todas as cidades, bem assim R$ 

1,879 bilhão atinente a Segurança (Tabela 6), também tidas em conta todas as cida-

des supra, perfazendo um total de R$ 25,58 bilhões tal como posto na Tabela 6. 

Feita a digressão, voltando-se à Tabela 7 e às correlações que ela sugere num rápi-

do correr d’olhos, optou-se por procurar estas últimas, sob a ótica estatística, e por 

conta disso montou-se os gráficos que se subseguem: 

Populção Investimen-
estimada tos p/Copa

2012 2014
1.000 hab.

 Salvador...............................................................................................2.711,0      706,7         36.744,7         
 Curitiba...................................................................... 1.777,0      773,7         53.106,5         
  Manaus.......................................................................1.862,0      940,6         48.598,2         
  Natal........................................................................ 818,0         1.443,2      11.997,4         
  Recife........................................................................ 1.555,0      1.462,0      30.032,0         
  Fortaleza......................................................................2.500,0      1.551,9      37.106,3         
  Porto Alegre.......................................................... 1.417,0      1.602,6      43.038,1         
  Brasília.......................................................................2.649,0      1.779,3      149.906,3       
  Cuiabá........................................................................ 561,0         2.076,6      11.051,6         
  Belo Horizonte.......................................................... 2.396,0      2.572,8      51.661,8         
  Rio de Janeiro.......................................................... 6.390,0      3.924,7      190.249,0       
  São Paulo....................................................................11.377,0   4.496,7      443.600,1       

  T  o  t  a  l 36.013,0   23.330,8   1.107.092,0    
  Fontes: IBGE (População e PIB) - Portal da transp arência (Investimentos)

(R$ milhões)

Cidades

Tabela 7

População, investimento previsto para Copa e PIB
Brasil - Cidades-sedes da Copa FIFA 2014

PIB 2010
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Tenha-se em mente que nesta Figura 2 cada ponto representa a interseção do nível 

de investimento–Copa 2014 previsto para cada cidade com o PIB (Tabela 7) nela 

produzido. Isto posto, observa-se que o coeficiente de determinação (R² = 0,663) da 

linha de regressão ali contida indica, para o conjunto das 12 cidades em análise, 

uma elevada correlação (√0,663 = 0,81)23 entre os entes em apreço, isto é, entre 

investimento e PIB. 

Ainda, recorrendo-se às séries da Tabela 7, foi possível montar também a Figura 3 

que se segue: 

                                                           
23

 Recorda-se que a correlação máxima é 1. 
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Na Figura 3 cada ponto é a interseção entre os entes nível de investimento previsto 

para a cidade, à conta da Copa, e sua respectiva população. Aqui também se obser-

va elevada correlação (√0,692 = 0,83) entre investimentos e contingente populacio-

nal de cada uma das cidades do conjunto das doze que sediarão jogos da Copa 

2014. 

Do que vem de ser posto, acredita-se haja respaldo para dizer que a dotação de in-

vestimento para Copa 2014, por cidade, se deu de um modo geral em direta e con-

comitante proporcionalidade ao contingente populacional e ao nível de atividade 

econômica de cada uma delas. 

Ao que se afigura, tal fato guarda consonância com o que está posto na teoria, uma 

vez tenha-se em conta que a produção, reconfiguração e gestão do espaço urbano, 

definindo um novo regime urbano  -dito por Abramo (1995, p. 515)24 como sendo 

formas particulares que assume os processos de produção e apropriação da espaci-

alidade construída urbana-  hão de ser implantadas, à luz do capitalismo global, sob 

a lógica duma funcionalidade espacial urbana compatível com o modo de acumula-

ção flexível. Isso implica em dizer que no urbanismo pontual, praticado sob a égide 
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 ABRAMO, P. A Regulação Urbana e o Regime Urbano: A Estrutura Urbana, Sua Reprodutibilidade e o Capital. 
In: Ensaios FEE . Porto Alegre: 1995, p. 510-555. 
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do empreendedorismo, cuja motivação é o lucro, os investimentos são feitos guar-

dando proporcionalidade com os adensados populacionais e de produção, ou seja, 

com a espacialidade construída, com os serviços urbanos, com a infraestrutura e 

com as redes de mobilidade de pessoas e bens. 

Já agora cumpre retornar mais uma vez a Tabela 6. Ali se observa que o financia-

mento federal no valor de R$ 8,668 bilhões na verdade são recursos disponibilizados 

aos Governos Locais que os contrairá (contraíram) como capital de empréstimo junto 

a bancos oficiais (BNDES e Caixa Econômica Federal, principalmente) e juntara tais 

empréstimos às suas respectivas contrapartidas (R$ 6,35 bilhões). Os recursos dis-

ponibilizados aos Governos Locais, mais a contrapartida financeira de tais Gover-

nos, somam cerca R$ 15 bilhões. Isto posto, pode-se montar o seguinte esquema de 

cobertura às inversões previstas: 

• Recursos dos Governos Locais (33,89 + 24,83)........................   58,72% 

• Recursos do Governo Federal....................................................  24,66% 

• Recursos da Iniciativa Privada....................................................  16,62% 

• T   o   t   a   l................................................................................ 100,00% 

 

Vale ressaltar que este é um esquema de cobertura de investimentos que não foge à 

regra em se tratando de megaeventos esportivos. No presente caso se tem que 

mais de 83% dos investimentos previstos, para atender às exigências-FIFA e sediar 

os jogos da Copa, serão cobertos com recursos públicos (dos governos locais e do 

governo federal). 

Em apoio ao que vem de ser dito, se aduz que dados básicos tomados a Poynter (in: 

legados de Megaeventos Esportivos, 2008)25 dão conta de que, por exemplo, a par-

ticipação do poder público na cobertura dos investimentos para sediar Olimpíadas 

tem sido elevada, representado uma média de quase 76% se considerados os Jogos 

Olímpicos de Sydney, Seul, Barcelona, Londres, Munich, Beijin e Montreal, variando 

de 95%, no caso dos últimos, a 40% em se tratando dos primeiros. 

 

                                                           
25

 POYNTER, G. Regeneração Urbana e Legado Olímpico de Londres 2012. Tradução de RIBEIRO, F. T. In: RODRIGUES, R. P. 

(Org). Legados de Megaeventos Esportivos. Brasil. Ministério do Esporte, 2008. p. 121 – 151. 
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3.3.2   Investimentos para Copa em nível Pernambuco  

A partir da Copa da Alemanha (2006) a FIFA entra numa nova fase e passa a explo-

rar o megaespectáculo Copa, sob a ótica empresarial, incluído na indústria do entre-

tenimento. Efetivamente, tal proceder se coaduna com a atual fase do capitalismo 

mundial que privilegia a indústria e o consumo do espaço, açulando, numa aquecida 

mercadotecnia, a competição entre locais em nível global. Este fato, em adição ao 

apelo Copa, vem de encorajar Pernambuco, enquanto estado-empresa, acorde com 

a sua política heterodoxa de crescimento econômico, a mobilizar recursos próprios e 

ainda recorrer a capital de empréstimo para intervir no espaço da RMR, adequando-

o às exigências-FIFA com vistas à Copa. 

a)   Caracterização do espaço onde serão feitos os investimentos 

Por oportuno, caracteriza-se à continuação o espaço objeto de intervenções em 

Pernambuco à conta da Copa 2014. 

A Região Metropolitana do Recife (RMR) foi instituída pela Lei Complementar Fede-

ral nº 14 de 08 de junho de 1973. Todos os seus municípios se acham incluídos na 

Mesorregião Metropolitana do Recife. Ressalte-se, contudo, que a Vila dos Remé-

dios, no núcleo urbano de Fernando de Noronha, também está inclusa na RMR, isso 

à conta de o arquipélago de Fernando de Noronha ser um Distrito Estadual de Per-

nambuco. A região em apreço é formada por quatorze municípios: Abreu e Lima, 

Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipo-

juca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São 

Lourenço da Mata26. 

Recife é o núcleo da RMR. Esta tem uma área de 3.995,9 km² dos quais 218,4 km², 

ou seja 7,2%, correspondem ao espaço recifense, onde habita uma população (es-

timada pelo IBGE para 2013 em 1.599.513 habitantes) que representa 39,5 % da-

quela da RMR. A população desta região, também em números estimativos do IBGE 

para 2013, é de 4.046.845 habitantes. Esta última cifra corresponde a 43,9% da po-

pulação total do estado. Em arremate diz-se: Recife com cerca de 7% da área da 

RMR abriga mais de 39,5% da população da mesma RMR. 

                                                           
26

 BITOUN, J. et. Al.  Região Metropolitana do Recife no Contexto de Pernam buco no Censo 2010. Dispo-
nível em http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/Texto_BOLETIM_RECIFE_FINAL.pdf Acesso: 17 
mar 2014. 
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Vale registrar que em pouco mais de duas décadas a população do Recife decres-

ceu de 44% da população da RMR em 1991 para 39,5% em 2013. Nesse mesmo 

período de tempo a população metropolitana do entorno ao Recife vem crescendo. 

Com efeito, têm concorrido para isso projetos habitacionais populares implantados 

na periferia, onde o preço do terreno é menor, demais da desconcentração das ativi-

dades de produção, no sentido centro periferia, notadamente daquelas ligadas ao 

setor secundário. 

Vale registrar que com uma densidade de 965,85 habitantes/km² a RMR apresenta 

um Índice Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,780, considerado médio. 

 O Poder Legislativo Estadual vem de aprovar proposição para incluir os municípios 

de Escada, Serinhaém e Goiana na RMR. Uma vez seja aprovado pelo governador 

o projeto de Lei Complementar, duas regiões metropolitanas, a do Recife-PE e a de 

João Pessoa-PB, passarão a ser limítrofes: Goiana-PE se limita com os municípios 

paraibanos de Pitimbú e Caaporã e ambos pertencem a última região27. 

Ressalte-se que a RMR tem destacada importância econômica e geopolítica. Ela 

responde por 65% do PIB-PE, demais de ser o centro político, financeiro, comercial, 

educacional e cultural de Pernambuco. A sua área de influência abrange, além do 

próprio Pernambuco, os estados de Alagoas, Sergipe, e Paraíba, parte do Rio Gran-

de do Norte e do Nordeste da Bahia e o interior piauiense e maranhense. 

Recorda-se que a RMR está estrategicamente situada. Trata-se da região metropoli-

tana brasileira mais próxima de grandes centros mundiais, a exemplo de Paris, Lon-

dres, Lisboa e Miami. Em nível nacional está a poucas horas de voo de metrópoles 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No âmbito do Nordeste, a RMR está pró-

xima a capitais como Natal, João Pessoa, Maceió e Aracajú e a metrópoles como 

Fortaleza e Salvador. Vale dizer: no entorno da sede pernambucana da Copa do 

Mundo estão 7 capitais, 6 aeroportos internacionais, 5 portos internacionais e 1 porto 

fluvial, numa extensão territorial habitada por cerca de 20 milhões de pessoas, onde  

são gerados mais de 90% do PIB-NE. 

                                                           
27 Região Metropolitana do Recife. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi/C3/A3o Metropoli. Acesso: 17 
mar 2014. 
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Dentre os municípios da RMR, São Lourenço da Mata merece destaque, no caso 

específico. Nele o estado-empresa Pernambuco houve por bem criar uma nova cen-

tralidade, aproveitando o ensejo dos investimentos a serem feitos à conta da Copa 

2014. 

São Lourenço da Mata, tido como a capital do pau brasil, esta situado a cerca de 19 

km do Recife, a uma latitude 08º00’08” Sul e a uma longitude 35º01’06” Oeste, numa 

altitude de 58 m. Possui uma área de 262,16 km², uma população estimada pelo IB-

GE para 2013 de 108.301 habitantes28 e IDH 0,653, considerado médio. Limita-se ao 

Norte com Paudalho, Chã de Alegria e Camaragibe, ao Sul com Moreno, e Jaboatão 

dos Guararapes, ao Leste com Camaragibe e Recife e a Oeste com Vitória de Santo 

Antão e Chã de Alegria29. 

São Lourenço da Mata, situado na parte central do Oeste da RMR, foi escolhido pelo 

governo estadual para implantação da Cidade da Copa com o propósito de que ali 

se desenvolva uma nova centralidade, conforme já dito. O município, como de resto 

o Oeste Metropolitano, apresenta áreas de baixa densidade de ocupação, muitas 

delas com restrições a urbanização (declividade incompatível com atividades urba-

nas, matas e mananciais), o que reclama a presença do poder público, definindo 

diretrizes em prevenção do futuro, notadamente quando se nota uma pressão cres-

cente à expansão urbana na região, que além de registrar, como já dito, preponde-

rância de ambiente natural e fraca ocupação urbana, tem uma economia com forte 

presença do setor primário (Ibidem, p.7, 12). 

A Cidade da Copa, em termos de legado local, vai contribuir na integração do centro 

metropolitano aos territórios norte e sul, bem como aos diversos polos de desenvol-

vimento. Para garantir dita integração faz-se imperiosa boa acessibilidade. A Arena 

Pernambuco e o empreendimento imobiliário que formam a Cidade da Copa distam 

19 km do porto do Recife e também 19 km do aeroporto e apenas 3 km do Terminal 

Integrado de Passageiros (TIP). Têm por principais vias de acesso as BRs 408 (sen-

tido noroeste), 232 (sentido oeste-leste) e 101 (sentido norte-sul), demais das PEs 

                                                           
28

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=261370. Acesso em 23 mar 2014. 

29 AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO CONDEPE/FIDEM. O Oeste 
metropolitano: realidades e desafios para o desenvo lvimento regional sustentável . Recife, 2011. 28 p. 
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15 e 60. Isto sem falar nas Avenidas Abidias de Carvalho e Caxangá, na linha de 

metrô e na rodovia UR-7 (ampliada)30 

A boa acessibilidade demais das sinergias canalizadas por Recife ao empreendi-

mento imobiliário, a ser construído sob o conceito de smart city, se constituindo no 

primeiro empreendimento da América Latina no gênero, por certo hão de conferir a 

São Lourenço da Mata a performance de centralidade no Oeste da RMR. 

b)   Principais projetos e ações para a Copa na RMR 

Uma vez caracterizado o espaço objeto de intervenções em Pernambuco, no intuito 

de imprimir a espacialidade construída urbana na RMR à feição exigida pela FIFA, 

trata-se de minudenciar os investimentos que dão forma a tais intervenções, cujo 

importe em nível de estimativa inicial ascende a R$ 1,5 bilhão. 

 

Com base nos números da Tabela 8, considerando-se que os recursos financiados 

têm como mutuários Pernambuco e a Prefeitura Municipal do Recife, pode-se afir-

mar que quase 98% dos investimentos previstos, para intervir no espaço à conta da 

Copa em Pernambuco, serão cobertos com recursos públicos. Vale notar que embo-

ra a quase totalidade, dos R$ 33,46 milhões destinados a cobrir os investimentos da 

                                                           
30

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA. CIDADE DA COPA . Disponível em: 
http://www.slm.pe.gov.br/cidade_copa.php. Acesso em: 23 mar 2014. 

Iniciati-
Financia- Recursos Financia- Recursos va Total

mento próprios mento próprios privada

  1. Aeroporto Internacional do Recife..........................18.470    -           -             -           -             -           18.470        

  2. Desenvolvimento turístico........................................14.974    -           526            200          -             33.457    49.157        

  3. Estádio...................................................................... -           397.100  122.900    -           -             -           520.000      

  4. Mobilidade urbana..................................................... -           354.000  126.700    331.000  102.200    -           913.900      

  5. Porto................................................................................21.800    -           -             -           -             -           21.800        

  6. Segurança pública................................................... -           -           -             -           -             -           -               

  7. Telecomunicações............................................... -           -           -             -           -             -           -               

  Total 55.244    751.100  250.126    331.200  102.200    33.457    1.523.327   
  Fonte: Portal da transparência (Dados básicos)

Tabela 8
Pernambuco - Região Metropolitana do Recife
Investimentos previstos para Copa FIFA 2014

Investimentos - R$ 1.000,00

Federal
Governo do Estado Pref. Munic. Recife

Projetos e ações
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iniciativa privada, seja oriunda de financiamento do BNDES, a responsabilidade de 

saldá-los junto àquele banco é do setor privado. Desse modo, dito financiamento, 

para efeito desta análise, é considerado recurso privado. 

A partição da cobertura das inversões previstas (R$ 1,523 bilhão31) em nível estadu-

al é a que se segue: 

• Recursos da União.............................................................................   3,63% 

• Recursos do Governo de Pernambuco..............................................  65,72% 

• Recursos da Prefeitura Municipal do Recife......................................  28,45% 

• Recursos da iniciativa privada............................................................   2,20% 

• T   o   t   a   l....................................................................................... 100,00% 

Subsequentemente estão discriminados os principais projetos e ações, conforme 

rubricas, por conta das intervenções no espaço da RMR em preparativos para Copa 

2014. 

Aeroporto Internacional do Recife 

Trata-se da construção da nova torre de controle no Aeroporto Internacional do Reci-

fe/Guararapes - Gilberto Freire. Junto com a torre será construído também o novo 

prédio do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA). A torre, cuja cons-

trução é de responsabilidade do Governo Federal/INFRAERO, terá 31m de altura, e 

permitirá maior integração entre os setores operacional, técnico e administrativo. 

Desenvolvimento turístico 

Ampliação e modernização do Mar Hotel Recife, do Hotel Plaza e do Summerville 

Beach Resort  -  O Grupo Pontes Hotéis e Resorts contraiu financiamento, através 

do programa BNDES Procopa Turismo, para: i) ampliar a capacidade do Mar Hotel, 

localizado no bairro de Boa Viagem em Recife, de 207 unidades habitacionais para 

379, sendo 45 resultantes de reforma em quartos já existentes e 130 constituídas 

por novos apartamentos, num novo bloco construído anexo ao já existente, isto sem 

falar em intervenções no estacionamento, na cozinha e na área social; ii) modernizar 

                                                           
31 Este valor não leva em consideração o aumento ocorrido nas obras da Arena após concluídas. Ele também 
difere daquele (R$ 1.462 milhões) apresentado na Tabela 7. A diferença se deve às datas em que eles foram 
coligidos e não interferem no resultado da análise. 
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a estrutura física do Atlante Plaza, também situado em Boa Viagem, e as suas má-

quinas frigoríficas, bem como construir nova área de descanso para os funcionários 

e ampliar o ambulatório, iii) aumentar o número de quartos do Summerville  -no mu-

nicípio de Ipojuca a 55 km do Recife e a 9 km da praia de Porto de Galinhas-  de 202 

para 234, através de reforma das unidades habitacionais já existentes, e ainda mo-

dernizar seus bares e restaurantes, demais de ampliar a piscina. 

Centros de Atendimento ao Turista (CATs)  -  Reforma dos CATs existentes no Ae-

roporto, Praia de Boa Viagem, Rodoviária, Mercado de São José, Pátio de São Pe-

dro, Praça do Arsenal (Bairro do Recife), Parque D. Lindú e implantação de novo 

CAT na Bomba do Hemetério. 

Sinalização  -  Sinalização turística, a cargo do governo estadual, dos municípios de 

Recife, Olinda e São Lourenço da Mata. 

Mobilidade urbana 

BRT Leste-Oeste (Ramal Cidade da Copa)  -  BRT ou “Trânsito rápido de autocar-

ros/ônibus” é um sistema de transporte coletivo de média capacidade que combina 

faixa de circulação preferencial, estações e ônibus de qualidade no intuito de atingir 

o desempenho de um sistema de metrô com simplicidade, flexibilidade e custos 

compatíveis com um sistema de ônibus. Esse ramal tem início na Av. Belmino Cor-

reia, em Camaragibe, nas proximidades da estação do metrô e do Terminal Integra-

do de Camaragibe. Trata-se do principal acesso ao Município de São Lourenço da 

Mata, onde está localizada a Arena Pernambuco. Construído com financiamento da 

Caixa Econômica Federal, através do programa PAC Copa, tem 6,3 km de extensão. 

Segue paralelo à linha do metrô, cruza o rio Capibaribe e a Cidade da Copa até a 

BR 408. Demais do canal exclusivo de BRT, tal ramal conta ainda com duas pistas 

de carro, em cada sentido, uma ciclovia, além de uma ponte sobre o rio Capibaribe e 

um viaduto sobre o metrô. 

BRT Norte-Sul (Trecho Igarassu/Tacaruna/Centro)  -  Com extensão de 33,2 km este 

BRT conta com 33 estações interligas a quatro terminais: Igarassu, Abreu e Lima, 

Pelópidas Silveira e PE-15. Conta ainda com dois viadutos nos Bultrins e um eleva-

do em Ouro Preto. Trata-se de um BRT para o atendimento duma demanda de 180 

mil passageiros/dia. 
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Corredor Caxangá (Leste-Oeste)  -  Esse é um corredor com 12,5 km de comprimen-

to e capacidade para o transporte de 126 mil passageiros/dia. Permitirá o transporte 

de passageiros do Derby, próximo ao centro da cidade, até o Terminal Integrado de 

Camaragibe, passando por 22 estações. 

 

                    Figura 4. Parada de BRT no Corredor Caxangá  (Fonte : Roberto Ramos. DP)  
                   http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/obras/ 

Entorno da Arena Pernambuco  -  Viaduto fazendo a ligação da BR 408 com a Cida-

de da Copa e com a Arena Pernambuco. 

Estação de metrô  -  Terminal Cosme e Damião na linha centro do metrô, entre as 

estações Rodoviária e Camaragibe, fazendo integração entre o metrô e os três 

BRTs. Aqui existem duas plataformas de embarque e desembarque: uma para ôni-

bus convencionais e outra para ônibus dos BRTs. 

Passarela do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freire  -  Esse 

artefato liga o aeroporto ao Terminal Integrado do Aeroporto. Mede 461,27m x 9,6m 

x 15,5m, valores que correspondem, respectivamente, ao cumprimento, largura e 

altura. Está equipado com esteira rolante e elevador, e dotado de escada, salas de 

administração e serviços de manutenção, telhado de aço, além de sistema de venti-

lação natural. 

Corredor Via Mangue  -  Trata-se de projeto sob a responsabilidade da Prefeitura do 

Recife que arca com cerca de um quarto da obra. O restante provém de financia-

mento contraído junto à Caixa Econômica Federal, através do Programa de Acelera-

ção do Crescimento (PAC). A Via Mangue vai do bairro do Pina (Ponte Paulo Guer-
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ra) até Boa Viagem (altura da rua Antônio Falcão), margeando o mangue numa ex-

tensão 4.750m. No sentido inverso (Boa Viagem Centro) ela mede 4.370m. Estão 

incluídos na obra dois elevados sobre a Rua Antônio Falcão, em Boa Viagem, oito 

pontes, cinco delas para manutenção do mangue, duas alças de ligação, alargamen-

to da Ponte Paulo Guerra e do Viaduto Capitão Temudo. Essa obra foi projetada ob-

jetivando, nela possa-se atingir uma velocidade média de 60 km/hora, o que a colo-

ca como a primeira via expressa do Recife. 

 

              Figura 5. Corredor Via Mangue  

                   http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/05/pe-deve-entregar-obras-de- 
              mobilidade-inacabadas-para-copa.html 

Porto do Recife  -  Construção da Fase 2 do Terminal Marítimo de Passageiros, es-

tacionamento, pavimentação e urbanização do entorno. O projeto aproveita o Arma-

zém 7 do antigo Porto do Recife que passou por reformas para abrigar salas de em-

barque e desembarque, espaços para órgãos reguladores e fiscalizadores, balcões 

de check-in, áreas para agência de viagens, lojas e restaurantes, demais de um me-

zanino destinado ao memorial do porto. O local é dotado de estacionamento para 

176 veículos comuns e 12 ônibus. 
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Cidade da Copa 

A Arena Multiuso da Copa 2014 é parte do Projeto Cidade da Copa, conforme já foi 

dito, constituído por aquele estádio e um empreendimento urbanisticoimobiliário Tais 

projetos, como já sobejamente dito, têm localização em São Lourenço da Mata. Em-

bora a construção da Arena já haja sido concluída e a implantação do primeiro em-

preendimento ainda não tenha sido iniciada, dá-se subsequentemente uma ideia do 

que está projetada para ser uma cidade inteligente e em seguida descreve-se o es-

tádio. 

O empreendimento imobiliário  -  A concepção do empreendimento urbanísticoimobi-

liário é outra marca do empreendedorismo do estado-empresa. O projeto será im-

plantado numa área de 242,6 ha, cujas destinações são as seguintes: Arena multiu-

so, 35,6 ha; BRT Leste-Oeste – Ramal interno da Cidade da Copa, 12,19 ha; Área 

de Preservação Permanente – APP do rio Capibaribe e de outros usos não edificá-

veis, 89,63 ha; e área imobiliária de 105,18 ha)32. Ele, o projeto, como já repetida-

mente posto, está localizado no município de São Lourenço da Mata, situado a 19 

km do centro do Recife, às margens do Rio Capibaribe, na divisa com os municípios 

do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, a 03 km do Terminal Integrado 

de Passageiros (TIP), no entroncamento das BRs 101, 232 e 408. A sua concepção 

prevê o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação dos recursos na-

turais e centra-se no conceito de cidade inteligente, devendo ser a primeira smarty 

city do Brasil e da América Latina. 

Dando feição ao entendimento do que seja smart city recorre-se ao significado ado-

tado pela  World Foundation for Smart Communities (Fundação Mundial de Comuni-

dades Inteligentes), para quem tratam-se de cidades digitais dotadas de crescimento 

inteligente, sendo este um tipo de desenvolvimento assente nas tecnologias da in-

formação e da comunicação33. 

Recorda-se que do ponto de vista operacional tem-se cidades como sendo um con-

junto de sistemas básicos que se constituem no núcleo do seu funcionamento. Com 

                                                           
32 PIRES ADVIGADOS E CONSULTORES. Relatório de Impacto Ambiental – RIMA Projeto cidade da Copa. 
Recife, Dezembro 2012. 173 p. 

33 Cidades Inteligentes em Cinco Passos. Disponível em http://www.portal2014.org.br/noticias/8489. Acesso em: 
21 jun 2014. 
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efeito, se tratam de sistemas de gestão ou serviços de coordenação dos diversos 

setores que compõem a administração urbana. Dentre outros merecem destaque 

aqueles ligados a: i) segurança pública, saúde e educação; ii) transporte público; iii) 

serviços de comunicação; e iv) fornecimento de água e energia. 

Na cidade inteligente há um esforço para usar as potencialidades da instrumentação 

e interconexão de tecnologias da informação e da comunicação com vistas a criar 

um ambiente onde os sistemas, processos e infraestrutura são providos de inteli-

gência de sorte a oferecer melhor qualidade de vida à população. 

Na Cidade da Copa será adotado um modelo de mobilidade urbana voltado ao 

transporte público e com faixas exclusivas para ciclistas e pedestres. Nela haverá 

um sistema de trânsito integrado com possibilidade de alterar o sentido das vias e 

indicar os melhores caminhos. Além do sistema de transporte, todos os outros, tais 

como os de gestão e coordenação dos setores de segurança, educação, comunica-

ção e fornecimento de água e energia serão dotados de inteligência. 

Lembra-se que o projeto da cidade em apreço vem de ser inspirado em outros já em 

funcionamento no Japão e na Coréia do Sul. Ele foi ideado buscando a que se tenha 

uma cidade 100 % conectada. O cabeamento de fibra ótica permitirá que todos os 

espaços possam absorver qualquer tipo de tecnologia já existente ou futura.34 

Convém não perder de vista que cidade inteligente é um dos reclamos da economia 

globalizada, que passa a necessitar cada vez mais delas, em apoio à administração 

e coordenação das corporações multinacionais. 

Com efeito, o pressuposto supra há de ter sido a causa que impulsou Pernambuco, 

enquanto estado-empresa sob o pálio do empreendedorismo, a idear a implantação, 

no Oeste da RMR de uma nova centralidade sob o requinte da tecnologia da infor-

mação e da comunicação. Este empreendimento, cujo início de implantação ainda 

não ocorreu, deverá ser implantado até 2025. 

                                                           
34

 Smart city em Pernambuco terá sistema integrado de trânsito. Disponível em: 
http://tecnologia.terra.com.br/smart-city-em-pernambuco-tera-sistema-integrado-de-

transito,78080fcc7696b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em 21 jun 2014. 
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A Arena Multiuso da Copa 2014  -  A Arena incorpora concepção, tecnologias e ma-

teriais os mais avançados e disponíveis no mundo para artefatos arquitetônicos da 

sua natureza e porte. O empreendimento foi licitado em concorrência internacional 

objetivando a celebração de parceria público-privada em regime de concessão ad-

ministrativa, pelo prazo de 33 anos, precedida da execução das obras de constru-

ção. Tais obras, ora estão estimadas em cerca R$ 650 milhões, pagos pelo governo, 

além de uma contraprestação mensal (também paga pelo governo) pela operação 

do empreendimento, conforme Cláusula 31, alíneas i e ii, do Contrato de Concessão 

Administrativa35. 

A Arena tem capacidade para 46 mil expectadores em assentos individuais para par-

tidas de futebol, e 63 mil, em eventos musicais (com inclusão do gramado). O espa-

ço Arena tem uma área de aproximados 50 ha, com estacionamento para 4.700 va-

gas, das quais 800 cobertas. Ela foi concebida para funcionar com bares, restauran-

tes, além de shopping center, teatro, cinema e hotel. 

O estádio em apreço incorpora ainda: 

• avançada tecnologia com telões de LED em alta resolução; 

• câmaras especiais com visão panorâmica de 360°; 

• iluminação e sonorização de conformidade com padrão internacional; 

• itens de conforto como lounges, bares e restaurantes; 

• 13 escadas rolantes, 8 elevadores, 4 rampas de acesso e múltipla setorização 

com mais opções de assento para o público; 

• itens de segurança a exemplo de Central de Comando e Controle com moni-

toramento do estádio e entorno, demais de capacidade de dispersão do públi-

co em apenas 8 minutos. 

É inquestionável que na construção dum artefato arquitetônico do porte e natureza 

da Arena a mobilização de recursos tecnológicos construtivos, bem como de tecno-

logias administrativas, com vistas ao acompanhamento e controle da performance 

no processo de implantação da obra, demais de arranjos de interesse da própria 

construtora, condicionam a relação entre esta última e o contratante. Vale dizer, mo-

                                                           
35 PERNAMBUCO. Comitê Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPE). CONTRATO 
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. Exploração da Arena Multius o da Copa 2014 . Recife, 15 jun 2010, 97 
p. 
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delam a governança entre ambos. Tal governança constitui a preocupação deste 

trabalho. 

 

     Figura 6. Arena Multiuso da Copa 

      http://www.secopa.pe.gov.br/pt/arena-pernambuco 
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3.4   GOVERNANÇA 

Conforme ficou visto, no Referencial teórico-conceitual, a adoção de planejamento 

estratégico implica em mudança na relação entre o aparelho de Estado e os atores 

econômicos, de sorte a que o estado-empresa possa fazer novas alianças e assumir 

novos compromissos com os atores econômicos, no intuito de implementar um pro-

cesso de competitividade. Mudança na relação Estado-atores é o mesmo que dizer 

assunção de uma nova governança entre ambos. Isso decorre, sobretudo, do fato de 

o Estado passar a depender da captação de financiamentos privados, ato que, no 

empreendedorismo se materializa, em regra, através duma operação de parceria 

público-privada. Neste caso particularmente a governança corporativa, consubstan-

ciada nos corpos conceituais das teorias da agência e institucional, se presta so-

bremaneira ao estudo da nova forma de relação. Com tal propósito busca-se, à luz 

daquelas teorias, caracterizar a forma de governança havida entre o poder público e 

a iniciativa privada na construção da Arena. 

Uma digressão para lembrar, por oportuno, que embora o contrato de parceria públi-

co-privada, na modalidade concessão administrativa, para construir e explorar a 

Arena, haja sido assinado entre o Governo do Estado de Pernambuco e a Socieda-

de de Propósito Específico (SPE), Arena Pernambuco Negócios e Investimentos 

S/A, durante o processo de construção o relacionamento se deu entre o governo e a 

Construtora Norberto Odebrecht, acionista da SPE. 

Subsequentemente, com base no Referencial teórico-conceitual, tem-se um aden-

sado dos conceitos atinentes às duas teorias que arrimam esta análise. 

Governança, enquanto categoria, aqui é admitida como a definiu Matias-Pereira 

(2010, p. 121): “Governança trata da aquisição e distribuição de poder”. Governança 

corporativa, enquanto variável, é aqui entendida como um conjunto de relaciona-

mentos entre proprietários (ou acionistas), administradores, e outros stakeholders 

(OCDE, 2002, p. 2 apud Fontes Filho, 2004, p. 31). 

Como já dito, as teorias aqui tidas em conta para análise da governança são a da 

agência e a institucional. Segundo a teoria da agência, o relacionamento de agência 

ocorre sempre que alguém depende de outrem. A relação de agência se caracteriza 

por um contrato firmado entre o contratante (dito principal) e o contratado (agente) 
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para execução de um serviço. À conta disso, a teoria em apreço, que tem no contra-

to a sua base analítica, direciona a análise às características daquele. A relação de 

agência pode dá-se entre vários tipos de principal e agente. No âmbito da teoria da 

agência, a análise da governança a ser desenvolvida é feita sob a vertente que, res-

paldada na Nova Economia Institucional (NEI), tem características normativas (por-

tanto prescritivas), se cinge à linha teórica principal-agente e, à conta das suas ca-

racterísticas normativas, toma feição nos mecanismos de controle que na relação 

principal-agente estimulam este último a buscar a maximização do lucro. 

Recorda-se que os mecanismos de controle na relação principal-agente têm neces-

sidade imposta em razão da racionalidade dos indivíduos não ser substantiva. Isso 

os impede de prever todas as nuanças do comportamento das partes, durante a vi-

gência de um contrato. Consideradas as possibilidades de risco moral e seleção ad-

versa, a teoria da agência preconiza que, quando é possível acompanhar o compor-

tamento do agente, se está diante de um caso de informação completa, chamado 1ª 

melhor solução. Em tal caso, a contratação deve ser por salário. Pode ocorrer que 

apenas a contratada conheça o seu comportamento, aí se tem o caso da 2ª melhor 

solução, quando o contratante deve contratar incorrendo em custos de monitora-

mento ou o fazer por resultado. 

Ainda com relação à teoria da agência, ficou posto que os controles externos não 

funcionam, quando a análise se refere ao setor público, dado que: i) a concorrência 

no mercado de bens e serviços não se aplica, conquanto o Estado não tem concor-

rente; ii) o mercado de trabalho dos dirigentes de órgão público praticamente inexis-

te; iii) o mercado financeiro e de capital não atua como indutor do melhor esforço do 

executivo da área pública. Por oportuno, recorda-se que a aplicação de controles 

externos também não funcionaria, no caso da construção da Arena, conquanto tra-

tou-se de um relacionamento que não se continuaria no tempo. Ocorreu tão-

somente no decurso da construção da obra. Enquanto isso, a aplicabilidade dos con-

troles internos, devidamente adaptados em relação à teoria, ficou evidente já que: i) 

a ação do governo é preponderante e como principal ele pode coibir comportamento 

oportunista do agente; ii) a vigilância mútua entre gestores do setor público se 

transmudou na vigilância dos gestores públicos sobre o ator privado em função e 

decorrência de objetivos políticos. 
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Conforme já sobejamente posto, a teoria institucional é uma explicação da similari-

dade (isto é, do isomorfismo) e da estabilidade dos arranjos organizacionais num 

campo organizacional. Esta teoria se preocupa, pois, com os sistemas de regras 

(regulatório), crenças (normativo) e conhecimento (cognitivo) tidos como instituições 

que devidamente apropriadas pelas organizações, fazem com que estas funcionem. 

Para fins desta análise, se tomou em conta os sistemas regulatório e normativo, 

conquanto o cognitivo afigurou-se como sendo, relativamente, de menor evidência 

diante dos dados coletados. 

Recorda-se de que um conceito importante na teoria institucional é o referente a 

campo organizacional. Este é formado pelo conjunto de organizações que constitu-

em uma área devidamente reconhecida na vida institucional (concorrentes, fornece-

dores, instituições regulatórias etc.). Associada ao conceito campo organizacional 

merece destaque a conectividade tida como ligações entre as organizações. Real-

çando-se aqui as ligações formais, ou seja, aquelas que ocorrem por força de con-

trato ou ainda com órgãos de fiscalização e licenciamento. 

Vale lembrar, por fim, que mesmo as organizações, onde é possível o exercício de 

controle e coordenação das suas atividades desenvolvidas num ambiente técnico e 

regido pela lógica de mercado, necessitam aderir a um contexto institucionalizado, 

em busca de legitimidade, através do cumprimento de regras e normas que povoam 

o universo de expectativas dos stakeholders. 

3.4.1   Governança corporativa 

Vale repetir o que está posto no adensado de conceitos supra: Governança corpora-

tiva é aqui entendida como um conjunto de relacionamentos entre proprietários (ou 

acionistas), administradores, e outros stakeholders. 

a)   Indicadores (constructos) 

No tocante aos indicadores recorre-se aos construtos que se subseguem. 

Alinhamento de interesses  -  Diz-se alinhamento de interesses o enlace de vonta-

des refletidas em empenho na consecução de propósito que passa a ser comum, 

embora nem sempre com o mesmo objetivo. 
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Enquanto indicador o alinhamento de interesses assume a feição empírica no dado 

cumprimento de meta no, ou antes, do prazo. 

Pressão do principal  -  Tida como indicador, diz respeito à feição assumida pelos 

dados atinentes a mecanismos de monitoramento, a influência e a incentivo. 

• Mecanismos de monitoramento  -  Tomam concretude através do emprego de 

instrumentos formais, pelo contratante, com o propósito de geração de dados, 

no intuito de acompanhar as atividades da construtora. Dentre tais instrumen-

tos formais aqui são considerados: i) contratação e atuação de consultorias; 

ii) relatórios encaminhados à SECOPA; e iii) auditorias. 

• Influência do contratante  -  Aqui se refere à capacidade de influência do con-

tratante, quer junto à construtora, quer junto a outras instituições com o obje-

tivo de influenciar no andamento da obra. 

• Incentivo  -  Trata-se de elemento de incentivo, concedido pelo contratante à 

construtora, objetivando cumprimento de metas no tempo aprazado. 

Pressão coadjuvante a do principal  -  Enquanto indicador toma forma na auditoria 

(dado) de diversas entidades não pertencentes ao contratante. 

Percepção de controle  -  Este indicador toma concretude através do dado caracteri-

zado pela percepção da contratada de que está sendo monitorada pelo contratante 

via análise de relatórios de acompanhamento da obra, ação fiscalizatória e influência 

direta do contratante. 

Pressões isomórficas  -  Este é um indicador caracterizado nos dados: i) pressão 

normativa; e ii) pressão regulatória. Assim tem-se: 

• Pressão normativa  -  Caracterizando-se pela influência dos hábitos da cons-

trutora sobre à SECOPA. 

• Pressão regulatória  -  Traduzida na submissão da construtora a normas e 

leis. 
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b)   Cotejo constructos versus teorias 

Com o propósito de se averiguar a validade da hipótese, procede-se à continuação o 

cotejo entre os construtos supra  -e as suas feições colhidas em dados empíricos 

contidos em entrevista anexa-  e o que preconizam as teorias. Ressalte-se que a 

entrevista vem de ser concedida ao mestrando (em 11 de março de 2014) pelo Se-

cretário Executivo de Supervisão Técnica da SECOPA, Sr. Sílvio Bompastor, e versa 

tão-somente acerca da governança exercitada entre o governo do estado de Per-

nambuco (através de membros do corpo do aparelho de Estado) e a Construtora 

Norberto Odebrecht na construção da Arena. Doravante, a menos que haja outra 

referência explicita, todas as transcrições são declarações do entrevistado excertas 

àquela entrevista. 

Alinhamento de interesses  -  Como posto na teoria, a ação e decisão do governo 

são preponderantes em todas as organizações estatais. Nestas o alinhamento de 

interesses entre seus executivos e o governo corre à conta do alinhamento político. 

Na governança em apreço o alinhamento de interesses ocorreu de outra forma: deu-

se pelo alinhamento de propósito e desalinhamento de objetivos, conforme de deduz 

a seguir: 

• Alinhamento de propósito  -  Ambos, governo e iniciativa privada, contratuali-

zaram o mesmo propósito, ou seja, a construção e exploração da Arena. 

• Desalinhamento de objetivos  -  Com o empreendimento Arena o estado-

empresa tem em mente fomentar o desenvolvimento e prestar serviço público, 

enquanto o ator privado tem em conta o lucro decorrente do exercício da sua 

atividade. 

Recorda-se que na governança exercitada entre os atores em apreço o indicador 

alinhamento de interesse toma feição empírica através do cumprimento de meta 

no, ou antes, do prazo. Após o que vem de ser posto, fazem-se oportunas as 

transcrições tomadas à entrevista supracitada: 

[...] A gente mostrou à construtora que no ritmo que ia, não íamos participar 
da Copa das Confederações. Ao contrário, as obras terminariam em de-
zembro de 2013, e não em maio de 2013. E depois de várias reuniões e al-
guns dias de observação, reuniões com o governador, com Charles Botta 
(consultor da FIFA), com Projetc Maia-Melo, a gente mostrou que naquele 
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ritmo era impossível atender. Eles iam crescendo, em números gerais, a ba-
se de 1% a 1,5% da obra ao mês e a gente mudou esse ritmo para 5,5% a 
6%. [...] Houve exigência. Uma decisão política, técnica em participar da 
Copa das Confederações. O governador tomou essa decisão e a gente 
conseguiu com muito suor. Acrescentou o número de pessoas, acrescentou 
turnos de trabalho. Trabalhavam 20 horas por dia, todo dia, inclusive, no 
carnaval, (Bompastor, 2014, Q9). [...] Então eu continuo dizendo: por outro 
formato, o estado fazendo uma licitação nos moldes da Lei 8.666 pra cons-
truir essa Arena, ela estaria em construção agora, e era previsto a gente 
não participar da Copa do Mundo. Com certeza seria. Se não fosse a incia-
tiva privada, se não fosse através de parceria público-privada, a gente não 
tinha participado da Copa. Isso aí é indiscutível. Porque o formato normal de 
obra pública é atrasar. E um atraso de seis meses é muitíssimo comum em 
qualquer obra. Antecipar é que não é. E a gente antecipou (Bompastor, 
2014, Q13). 

Da transcrição acima se tem como inquestionável o alinhamento de interesses 

com vistas ao apressamento da conclusão da obra. O interesse do governo em 

prestar serviço público no momentoso ensejo Copa, fato que pode dizer respeito 

a dividendos políticos, e o interesse da construtora em auferir lucros, paradoxal-

mente, alinharam-se em favor daquela conclusão no prazo. 

Pressão do principal  -  Como posto no Referencial teórico-conceitual a racionalida-

de não substantiva dos indivíduos leva à consciência da impossibilidade de concep-

ção de um contrato perfeito, onde esteja prevista, com exatidão, a forma de compor-

tamento das partes em todas as circunstâncias durante toda vigência do contrato 

(Milgrom e Roberts, 1992, p. 127 apud Matias-Pereira, 2010). 

Face tal consciência, a teoria da agência, advogando a inserção de características 

prescritivas ou normativas ao contrato e cingindo-se à linha teórica principal-agente, 

recomenda que se incorra em custos de agência, via gastos com monitoramento, 

objetivando prevenir ou coibir comportamento oportunista da contratada (no caso). 

Ainda atendo-se às características normativas, tendo em vista que da assimetria da 

informação pode ocorrer risco moral ou seleção adversa, a teoria recomenda uma 

dentre duas formas de contratação: i) quando é possível acompanhar o comporta-

mento da contratada (diz a teoria) se está diante de um caso de informação comple-

ta, chamado 1ª melhor solução, e se deve fazer a contratação por salário; ii)  pode 

ser, no entanto, que apenas a contratada conheça o seu comportamento, e aí se 

está diante de um caso de relação principal-agente, caracterizado por informação 

incompleta, chamado de 2ª melhor solução, decorrendo disso que o contratante 
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compre a informação sobre o comportamento da contratada, incorrendo em gastos 

com monitoramento, ou contrate por resultado. 

Subsequentemente, considerado o indicador pressão do principal, procura-se discor-

rer sobre os dados (e seus desdobramentos, quando for o caso) pertinentes a esta 

análise e atinentes a mecanismos de monitoramento, a influência direta do contra-

tante e a incentivos. 

• Pressão do principal/Mecanismos de monitoramento (através da contratação 

de consultoria)  –  Tratando-se da Arena, em que pese ser possível ao contra-

tante acompanhar a performance da contratada na construção da obra, fato 

caracterizante de uma 1ª melhor solução, o contrato de parceria público-

privada foi firmado prevendo remuneração por resultado (pagamento pós-

conclusão da obra36) e além do mais o estado contratou consultoria indepen-

dente, o Consórcio Projetec Maia-Melo, (Bompastor, 2014, Q4), para fazer o 

monitoramento da construção (gerenciar a execução física e auditar financei-

ramente a obra). Esses dois fatos caracterizam um contrato firmado pelo 

prisma da 2ª melhor solução. O pagamento pós-conclusão da obra, explica-

se: os projetos de Pernambuco incluídos na carteira de parceria público-

privada são todos de grande porte, curto prazo de implantação e para os 

quais o estado não tem dinheiro (Bompastor, 2014, Q4). Para a Arena os re-

cursos provieram de financiamento do BNDES, através do ProCopa Arenas, e 

foram liberados seis meses após o término da construção. Por sua vez, a con-

tratação de uma consultoria para acompanhar o projeto era imperiosa. O es-

tado não tinha capacidade técnica para monitorar a construção de uma obra 

do porte e complexidade da Arena. Isto reclama o concurso de uma gama va-

riada de técnicos com larga experiência profissional e alta qualificação. 

• Pressão do principal/Mecanismos de monitoramento (através de relatórios 

encaminhados à SECOPA)  –  Eram recebidos mensalmente dois relatórios 

básicos. A própria construtora produzia mensalmente um relatório de obra. O 

Consórcio Projetec Maia Melo fazia outro. À conta disso, também o Consór-

cio, enviava à SECOPA um relatório mensal. Nesta última, a Secretaria Exe-

                                                           
36

 BOMPASTOR, S. Entrevista na SECOPA-PE sobre governança na construção da Arena da Copa. Recife, 11 
mar 2014. Entrevista concedida a José Carlos da Costa (Bompastor, 2014, Q13). 
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cutiva de Supervisão Técnica compatibilizava os dois relatórios. Se houvesse 

alguma divergência ela era retirada de forma que fosse para o Tribunal de 

Contas (estadual), para a Secretaria de Planejamento (estadual) e para o 

BNDES uma versão unificada (Bompastor, 2014, Q1, Q5). 

• Pressão do principal/Mecanismos de monitoramento (através de auditorias)  –  

Numa obra dessa natureza e construída com os objetivos a que ela se desti-

na, as auditorias são muitas. Dentre aquelas que se caracterizam como moni-

toramento do principal destaca-se: i) as do Tribunal de Contas do Estado, que 

inclusive nomeou um auditor permanente para a obra; ii) a auditoria perma-

nente, de natureza físico-financeira, realizada pelo Consórcio Projetec Maia–

Melo; e iii) a auditoria também permanente, de caráter físico, exercida pela 

Secretária Executiva de Supervisão Técnica, da SECOPA, através dos seus 

engenheiros e arquitetos. 

Recorda-se que a contratação via 2ª melhor solução, prevista pela teoria, deve 

ser feita segundo uma dentre duas alternativas: i) incorrendo em custos de agên-

cia para acompanhar a performance da contratada; ou ii) por resultado. Em que 

pese isso, se recorreu a um só tempo às duas alternativas. Na verdade essa é 

uma prática na construção civil. O pagamento por medição da execução da obra, 

em última análise, caracteriza acompanhamento do ritmo da construção e paga-

mento por resultado. Tanto esse fato, quanto dois outros (ou seja, três relatórios 

produzidos mensalmente sobre a obra e três auditorias do contratante dentro da 

construção) constituem pressão do principal por excelência. Isso sem contar o 

pagamento como incentivo por conclusão da obra. 

• Pressão do principal/Influência direta do contratante  -  A influência direta do 

principal sobre o comportamento do agente, ou a influência direta do contra-

tante na gestão da construtora sobre a obra e junto a outras instituições, com 

o fito de influenciar o ritmo de construção, foi realidade inconteste. 

Na verdade, o titular da SECOPA e o seu Secretário Executivo de Supervisão 

Técnica, demais do titular do Consórcio Projetec Maia-Melo, lideraram a influên-

cia sobre a construtora e junto a outras instituições, com vistas ao apressamento 

da obra. A propósito leia-se a transcrição: 
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No governo estadual, especificamente o Secretário Ricardo Leitão, eu e mi-
nha equipe, além do que a gente estava diretamente na obra. Foi exata-
mente pra isso (para influenciar na gestão da construtora sobre a obra, que 
a Secretaria da Copa foi criada), que a Secretaria da Copa funcionou. Por 
exemplo, na hora de obter a licença de instalação na CPRH eu atuei dire-
tamente. Era a Odebrecht quem estava pedindo a licença. O pedido estava 
andando lá, seguindo os trâmites legais e normais. Eu fui lá, falei com o 
Presidente e em duas reuniões saiu a licença. [...] A gente usou todas as 
instâncias e todas as instituições para agilizar sempre todas as ações da 
obra, porque isso faz parte de um contrato de parceria público-privada. En-
tão, assim de maneira mais específica, como Secretário, eu e minha equipe 
e no Consórcio Projetec Maia-Melo, o seu próprio titular (Bompastor, 2014, 
Q3). 

Vale recordar que, no tocante à Arena, a sua construção e exploração foi contra-

tualizada mediante parceria público-privada por trinta anos. Trata-se de um ex-

pediente acorde com o empresariamento estatal iniciado nos anos de 1970 

(Harvey, 1996). Empresariamento ou empreendedorismo que, com apoio no pla-

nejamento estratégico, “remete diretamente ao exercício das parcerias público-

privadas” (Ibidem). Com efeito, tal planejamento referencia intervenções físicas e 

modificações na estrutura legal e administrativa do poder público, adequando-o 

às tendências de mercado que recomendam a inserção do ator privado na ges-

tão dos negócios do estado-empresa, que deve legitimar prioridades negocial-

mente estabelecidas e implantar projetos de maior apelo mercadológico-

concorrencial. Ainda consoante ao que está posto no quadro teórico-referencial, 

o estado-empresa, ou seja, o estado empreendedor deve eliminar constrangi-

mentos legais e burocráticos ao ator privado, de sorte a atraí-lo, cada vez mais, 

à gestão de serviços e a construção e exploração de equipamentos públicos, 

consolidando dessa forma uma racionalidade empresarial na administração pú-

blica (Compans, 2005). 

Ora, quando o entrevistado diz “[...] A gente usou todas as instâncias e todas as 

instituições para agilizar sempre todas as ações da obra, porque isso faz parte 

de um contrato de parceria público-privada”, ele está a um tempo dando fé empí-

rica ao que preconiza a teoria sobre o empreendedorismo, além de estar, sob a 

ótica da governança, quando apressa um pedido da construtora junto a tercei-

ros, exercendo influência direta na gestão da construtora sobre a obra e junto a 

outras instituições, em benefício dela. 

• Pressão do principal/Incentivo  -  Aqui se tratam dos elementos de incentivos 

concedidos com vistas a aguçar a motivação da contratada. Na verdade, em 
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se tratando de uma contratação via 2ª melhor solução, isto é, uma contrata-

ção por resultado (pagamento pós-conclusão da obra) o incentivo à motiva-

ção, bem assim com vistas a prevenir comportamento oportunista da constru-

tora, já está implícito. Não cabendo, portanto, outros. Esta assertiva ganha 

verdade nas palavras do Secretário Executivo de Supervisão Técnica da SE-

COPA, transcritas a seguir: 

Incentivo nada. O que houve foi o seguinte. A gente mostrou à construtora 
que no ritmo que ia, não íamos participar da Copa das Confederações. Ao 
contrário, as obras terminariam em dezembro de 2013, e não em maio de 
2013. E depois de várias reuniões e alguns dias de observação, reuniões 
com o governador, com Charles Botta (consultor da FIFA), com Projetc 
Maia-Melo, a gente mostrou que naquele ritmo era impossível atender. Eles 
iam crescendo, em números gerais, a base de 1% a 1,5% da obra ao mês e 
a gente mudou esse ritmo para 5,5% a 6%. O incentivo foi a palavra do go-
vernador, a autorização, a ordem do governador de que nós vamos partici-
par da Copa das Confederações. A Odebrecht é uma empresa grande, tem 
de fazer. Então, a partir daí a Odebrecht mudou a tecnologia de várias 
áreas. Por exemplo, o acabamento externo da Arena não era esse que está 
aí. Era alumínio. Os fabricantes na Europa disseram que não dava tempo e 
que não iriam atender. Então eles mudaram o acabamento externo da Are-
na. A coberta é outro exemplo. O projeto foi completamente modificado. [...] 
Mais um exemplo é a tecnologia de execução do campo. A plantação da 
grama foi feita com tapetes, quando era por semeadura: espargir uma área 
com semente e esperar nascer. [...] Na verdade não houve incentivo para 
apressar a obra. Houve exigência. Uma decisão política, técnica em partici-
par da Copa das Confederações. O governador tomou essa decisão e a 
gente conseguiu com muito suor. Acrescentou-se o número de pessoas, se 
acrescentou turnos de trabalho. Trabalhavam-se 20 horas por dia, todo dia, 
inclusive no Carnaval, quando curiosamente foram requisitados os crentes. 
No Carnaval tínhamos 1.585 crentes na obra. [...] Então foi muito trabalho, 
muita modificação na tecnologia executiva pra ganhar tempo (Bompastor, 
2014, Q11). 

Por outro lado, cumpre se avançar a especulação de que o incentivo também es-

tava implícito, quando nas mudanças tecnológicas, no aumento do número de 

pessoal e no aumento dos turnos de trabalho também se fazia implícito o reajus-

te no preço final da obra. 

Pressão coadjuvante a do principal  -  Na verdade se tratam de pressões exercitadas 

por outros órgãos e instituições que não aqueles vinculados ao núcleo do poder es-

tadual. Pressões que se fizeram coadjuvantes àquelas feitas diretamente pelo con-

tratante. 

Com efeito, foram contratados financiamentos com BNDES e com o BNB. Por con-

sequência, ambos auditavam a Arena. Como é de praxe, em obras que contam com 

recursos federais, (os recursos financeiros do ProCopa são do governo federal, dis-
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ponibilizados ao BNDES para operacionalização dos financiamentos), o Tribunal de 

Contas da União (TCU) faz auditoria do bem financiado. No caso do TCU as audito-

rias eram  trimestrais. O Ministério do Esporte fazia regularmente suas auditorias. A 

FIFA e a Arena Estádios mantinham auditorias mais voltadas ao aspecto físico do 

empreendimento (Bompastor, 2014, Q1, Q4). 

As auditorias da FIFA eram feita através de um seu consultor técnico, Charles Botta. 

Ele tem uma equipe técnica grande e participou da construção de mais de cem Are-

nas no mundo, nas últimas seis copas. 

O Comitê Organizador Local (COL) contratou a Arena Estádio, comandada pelo ar-

quiteto Carlos de la Torre, para monitorar as Arenas em construção e/ou reforma no 

Brasil. Trata-se de uma empresa dotada de um grupo técnico de controle e gestão 

de obra, sediado no Rio de Janeiro, onde mantém uma sala de situação filmando 

todas as Arenas 24 horas por dia. 

As auditorias do BNDES, BNB, TCU e Ministério do Esporte são, em última análise, 

pressão indireta do Estado (União) sobre a construtora. Por sua vez as auditorias da 

FIFA, diretamente, e da Arena Estádios, em nome do COL, são pressões de atores 

privados que somadas às pressões de atores públicos, no âmbito da União, militam 

coadjuvantemente em favor do contratante. 

Percepção de controle  -  A percepção da contratada de que era monitorada pelo 

contratante não pode ser, nem mesmo esmaecida, conquanto aconteceu no caso da 

influência direta do contratante, sob conhecimento dela (contratada), ser usada para 

precipitar fatos de modo a apressar o andamento da obra. Sem dúvida, trata-se de 

uma forma de controle, claramente percebida pela contratada, e exercida também 

mediante: 

• Percepção de controle/Análise de relatório de acompanhamento da obra  -  A 

construtora mensalmente produzia e enviava à SECOPA um relatório sobre a 

obra. O consórcio Projetec Maia-Melo fazia o mesmo. A Secretaria Executiva 

de Supervisão Técnica da SECOPA compatibilizava-os antes de enviá-los ao 

Tribunal de Contas e ao BNDES. Claro que eliminar divergências para com-

patibilizá-los incluía discussão entre as três partes. Vale dizer: a construtora 
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atinha ciência ou percepção de que estava sendo monitorada através de aná-

lise de relatórios (Bompastor, 2014, Q1, Q 5). 

• Percepção de controle/Ação fiscalizatória  -  Com efeito, há imanência entre 

os fatos de ser e perceber que está sendo fiscalizada. 

• Percepção de controle/Influência direta do contratante  -  Consoante já fora di-

to,  

“[...] foi exatamente pra isso (para influenciar na gestão da construtora sobre 
a obra, que a Secretaria da Copa foi criada), que a Secretaria da Copa fun-
cionou. Por exemplo, na hora de obter a licença de instalação na CPRH eu 
atuei diretamente. Era a Odebrecht quem estava pedindo a licença. O pedi-
do estava andando lá, seguindo os trâmites legais e normais. Eu fui lá, falei 
com o Presidente e em duas reuniões saiu a licença. [...] A gente usou to-
das as instâncias e todas as instituições para agilizar sempre todas as 
ações da obra, porque isso faz parte de um contrato de parceria público-
privada” (Bompastor, 2014, Q3). 

Ora, diante do que foi posto, afigura-se inquestionável que a construtora tinha 

percepção de que os mecanismos de monitoramento exercitados pelo contratan-

te e a influência por ele exercida junto a terceiros em prol da obra eram também 

uma forma de controle. 

Pressões isomórficas  -  Tratam-se de pressões sociais, ditadas por forças regulató-

rias e normativas, pelas quais as empresas se modelam, internalizando-as sob a 

forma de instituições que lhes garantem uma estrutura de sucesso, conforme visto 

em nível teórico. Instituições, devidamente internalizadas, por organizações, dentro 

de um mesmo campo organizacional, leva à identidade (isomorfismo), quer por inter-

câmbio de conhecimento, quer por interdependências, haja vista aquelas que se fa-

zem por conectividade formal com órgãos de fiscalização e licenciamento, como 

posto adiante. 

Dentre as pressões isomórficas tomadas a esta análise, como indicadores, tem-se a 

normativa e a regulatória, assumindo características de dados daquelas. 

• Pressão isomórfica normativa  -  Influência dos hábitos da construtora sobre a 

SECOPA – Com efeito, uma construtora multinacional não iria ter dúvidas em 

impor as suas práticas a mais um cliente. Isso foi feito em mais de uma opor-

tunidade. 
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Por hábito (e não por ser tecnicamente correto) a construtora, ao estocar materi-

al no canteiro de obras, já o dá por incorporado à construção. Já o considera 

obra pronta. Essa prática se repetiu na construção da Arena durante muito tem-

po e só foi abolida após muitas discussões. Em arrimo ao que vem de ser dito se 

aduz o que se segue: 

[...] Por exemplo, o material comprado e estocado na obra, a obra considera 
como obra já pronta. Exemplo: A estrutura da coberta viajou da Europa pra 
cá. Chegou aqui, chegou na obra, tá no estoque, eles contam. Já pagaram. 
Têm uma certa razão. [...] Isso veio dando uma diferença. [...] a gente fez 
uma reunião de compatibilização da forma de avaliar e aí chegamos mais 
perto (Bompastor, 2014, Q11). 

Ainda à força de hábito, a construtora (ator privado) por vezes (e muitas) se an-

tecipou ao contratante (Estado e ator público), tomando as iniciativas e decisões 

que demorariam a ser tomadas se ficassem a depender dos trâmites exigidos 

pela burocracia estatal. Destarte, tem-se a confirmação de que a governança 

exercitada à conta do empreendedorismo leva a que as parcerias público-

privadas (forma de cooperação sob a qual foi construída a Arena) as quais ela 

permeia façam parte de uma gestão administrativa, e não política, da ordem so-

cial. Numa assertiva disso a construtora se antecipou ao contratante em muitas 

oportunidades, senão veja-se: 

Isso ocorreu centenas de vezes. Muitas e muitas vezes. Algumas decisões 
foram provocadas pelo estado ou pela FIFA. Outras foram decisões que 
eles tomaram e comunicaram a gente. [...] Decisão de mandar construir pe-
ças pré-moldadas na Bahia. [...] Assim ações desse tipo a construtora, com 
a experiência dos construtores da obra, tomou para agilizar a obra. Com 
certeza, fizeram muitas e muitas vezes isso, e sempre traziam pra gente, e 
depois a gente fazia uma reunião e aprovava aquela pretensa solução 
(Bompastor, 2014, Q12). 

Também na forma de resolver divergências de fiscalização a construtora impôs 

as suas práticas habituais, haja vista a resposta obtida quando se perguntou 

qual o processo usado em tal caso. Ouviu-se por resposta: 

Briga! Pau muito. Depois reunião das equipes técnicas. Mas a sequência é 
essa. Primeiro uma briga no canteiro. Depois a equipe técnica brigando. 
Depois a equipe de decisão, gestor da obra e tal. Se passasse disso (e mui-
tas vezes passou) aí ia para o Secretário mais o Diretor Geral da Odebrecht 
Brasil. Isso aconteceu várias vezes e até por detalhe final de entrega da 
obra. Quando o gramado estava pronto, os agrônomos da FIFA quiseram 
pisar lá e o Diretor da Odebrecht não deixou. Isso deu um problema nacio-
nal. Isso foi pro Rio, pra Suíça, pro Ministério do Esporte, uma confusão... 
Outra vez os técnicos da Match, empresa contratada da FIFA para trans-
missão, quiseram subir no que eles chamam de deck water (passarela de 
serviço da coberta).O pessoal da Odebrecht disse: Não sobe de jeito ne-



128 

nhum. Aí arrumaram confusão pra todo lado. Eles (o pessoal da Odebrecht) 
disseram então tragam aqui o certificado do curso de 40 horas de aprendiz, 
o certificado e mais não sei o que, como manda a norma do Brasil. Os caras 
foram embora. Voltaram um mês depois, mas trouxeram o certificado e aí 
puderam subir. [...] Mas era esse o processo. Nunca houve uma maneira 
formal de resolver divergências. Houve o que era normal com uma empresa 
de grande porte (Bompastor, 2013, Q13). 

Com efeito, a forma de incorporação de custos à obra (material ainda estocado 

já era incorporado ao valor da obra), as decisões e iniciativas tomadas à revelia 

do contratante para só depois comunicá-las, além da imposição da forma de re-

solver divergências de fiscalização deram consistência empírica à pressão nor-

mativa exercitada no relacionamento Pernambuco-Construtora Odebrecht. 

• Pressão isomórfica regulatória  -  Ainda, atendo-se ao Referencial teórico-

conceitual, tem-se que efetivamente pressão regulatória tem por portador no 

meio social e em particular no campo organizacional: i) a cultura onde estão 

assentes as instituições formais como leis, regulamento e normas; ii) as estru-

turas, constituídas por sistemas de governança e de poder, por onde fluem e 

onde são impostas as instituições formais (em se tratando meramente do am-

biente regulatório); e iii) as rotinas caracterizadas pela submissão e obediên-

cia a que as empresas (organizações) devem ser sujeitas. Aqui se tem o caso 

da busca de legitimidade por isomorfismo, via obediência a instituições for-

mais (leis e regulamentos) através de conectividade formal com órgão de li-

cenciamento. Em se tratando da Arena, a lei e o regulamento foram flexibili-

zados, consoante posto à continuação: 

[...] Assim na liberação das licenças iniciais, houve um rito sumário. Houve 
uma agilização provocada por nós. [...] O govenador já tinha autorizado para 
outras obras, Suape etc. e tal, a instituição da licença provisória. Era neces-
sário para tirar a inercia de uma obra grande. E aí já tinha o conhecimento 
dentro dos órgãos que era um projeto prioritário e que deveria ser dada prio-
ridade em cima dos projetos que eles tivessem, né. [...] Então, dentro da or-
dem de prioridade, a gente tirou outra prioridade pra que eles trabalhassem 
dedicando equipe exclusiva. Eles trabalharam em cima disso até sair (Bom-
pastor, 2014, Q10). 

Como se o que vem de ser posto não bastasse, vale a pena aduzir o que já foi 

citado, mas convém que se traga novamente à tona: 

[...] Por exemplo, na hora de obter a licença na CPRH eu atuei diretamente. 
Era a Odebrecht quem estava pedindo a licença. O pedido estava andando 
lá, seguindo os trâmites legais e formais. Eu fui lá falei com o Presidente, 
em duas reuniões saiu a licença (Bompastor, 2014, Q3). 
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Como preconiza a teoria a adoção do empreendedorismo, assente no planeja-

mento competitivo, tendo por braço operacional as parcerias público-privadas, 

leva o estado-empresa, enquanto promotor econômico, a modificar a sua própria 

estrutura legal e administrativa de maneira a eliminar entraves legais e burocráti-

cos às pretensões do parceiro privado, ou pelo menos suavizar controles e flexi-

bilizar instituições regulatórias. Disso resulta o descumprimento de ritos e ceri-

moniais, cuja observância está na expectativa dos stakeholders, conquanto dá 

feição ao cumprimento de regras, leis e regulamentos que formam um contexto 

institucionalizado no campo organizacional. Em dito descumprimento, põe-se 

assente o rito sumário, o instituto da licença provisória, o estabelecimento de 

prioridade sobre as demais prioridades e a abreviação de trâmites normais e le-

gais. Em nome da lógica de mercado, que norteia a parceria público-privada, o 

ator privado é merecedor de todas as agilizações, flexibilizações e facilidades. 

3.4.2   Governança inversa  

Na busca de testar a hipótese aventada nesta análise tem-se a seguir mais um 

constructo, já agora, referente à governança inversa  que para os fins desta análise, 

enquanto variável e proposição, toma feição pela ocorrência de dados (já delineados 

nos construtos-indicadores) constatando o acontecer daquilo que está previsto nas 

teorias da agência e institucional, no âmbito da governança corporativa, mas se ma-

terializando: i) inversamente ao concebido pela hierarquia, ou seja, por meio de im-

posições do agente ao principal; ii) pela criação de facilidades especialmente conce-

didas pelo principal ao agente; e iii) pela inversão de papéis entre principal e agente. 
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             Figura 7. Governança (Corporativa e inversa)                           (Fonte: O autor) 

Objetivando testar a hipótese aventada nesta análise, se discute subsequentemente 

os constructos (indicadores) anteriormente vistos, em nível de governança corporati-

va, no intuito de através deles encontrar delineamentos que transmudem gover-

nança corporativa em governança inversa.  Assim tem-se: 

• Indicador: Alinhamento de interesses 
• Dado: cumprimento de meta no, ou antes, do prazo 

Ora, conforme foi visto, o alinhamento de interesse deu-se como costuma ocorrer 

nos moldes da governança corporativa. O estado-empresa contratualizou a cons-

trução e exploração da Arena (à luz do empreendedorismo) com o propósito de 

fomentar o desenvolvimento e prestar serviço público. O ator privado, chamado a 

participar dos negócios de Estado, entrou na contratualização com o propósito de 

construir para poder prestar serviço público. Até certo ponto pode-se dizer que 

ambos contratualizaram com o mesmo propósito, ou seja, se alinharam num 

mesmo propósito. Entretanto o primeiro tem por objetivo a prestação de serviço 

público, sem que se possa descurar aí do dividendo político. Já o segundo objeti-

va o lucro, que lhe é prêmio, que tanto mais cedo lhe chega às mãos, quanto 

mais rápido ele conclua a obra. Ora, isso é o que costuma ocorrer, quando da 
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contratação de parceria público-privada. Tem-se por conclusão que, tanto o indi-

cador quanto o dado que o sustém, na relação contratante-contratada, caracteri-

zam meramente governança corporativa. 

• Indicador: Pressão do principal 
• Dados: i) Mecanismos de monitoramento; ii) influência direta do contratante; 

iii) incentivo. 

À conta de mecanismos de monitoramento tem-se a ver: contratação e atuação 

de consultorias; relatórios encaminhados à SECOPA; e auditorias. 

• Mecanismos de monitoramento/contratação e atuação de consultorias – Con-

soante ficou posto, quando se tratou deste constructo, na contratação da 

construtora, via 2ª melhor solução, ao invés de se incorrer numa das duas al-

ternativas prescritas na teoria para o caso, adotara-se ambas: contratação por 

resultado e compra de informação sobre a performance da contratada, medi-

ante acompanhamento físico-financeiro feito por consultora. Na verdade isso 

não esmaece, e reforça até, o que preconiza a teoria em favor da governança 

corporativa. 

• Mecanismo de monitoramento/relatórios encaminhados à SECOPA – Ora, os 

relatórios mensais gerados pela construtora e pela consultora e encaminha-

dos à SECOPA dão concretude a um proceder perfeitamente acorde com a 

governança corporativa, enquanto um conjunto de relacionamentos contratan-

te-construtora. 

• Mecanismos de monitoramento/auditorias – Ao estado-empresa, à luz da boa 

governança de empresa (corporativa), cumpria monitorar o desempenho da 

construtora, tendo em vista a conclusão da obra dentro do aprazado. O moni-

toramento permanente feito pelo Tribunal de Contas do Estado, pela consulto-

ra Consórcio Projetec Maia-Melo e pela Secretaria de Supervisão Técnica da 

SECOPA ocorrera ao espírito da boa governança em apreço. 

Destarte, tem-se que todos os mecanismos de monitoramento postos em prática 

pelo estado-empresa, caracterizam exercício de governança corporativa. 

• Indicador: Pressão do principal 
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• Dado: Influência direta do contratante 

Sobre esse dado, isto é, no tocante a influência direta do estado-empresa na 

gestão da construtora sobre a obra com intuito de influenciar o andamento da 

construção, tem-se uma conduta acorde com o proceder na relação principal-

agente exercitado nas corporações. 

• Indicador: Pressão do principal 
• Dado: Incentivo 

Em que pese a SECOPA, mediante seu entrevistado, dizer que não houve con-

cessão de incentivo, este por certo houve: i) com reajuste de preço da obra im-

plícito no aumento de número de turnos de trabalho, da quantidade de trabalha-

dores no canteiro de obras e nas grandes mudanças de tecnologia de construção 

para amparar modificações no projeto original; ii) com o pagamento acertado pa-

ra pós-final da obra. 

É de se ter em mente que a contratação e atuação de consultoria, vistas nos me-

canismos de monitoramento, caracterizando a compra de informação sobre o 

comportamento da contratada, quanto o andamento da obra, em soma ao incen-

tivo real para o apressamento do seu término se constituíram em práticas de go-

vernança corporativa previstas na contratação, mediante 2ª melhor solução. 

• Indicador: Pressão coadjuvante a do principal 
• Dado: Auditoria de diversas entidades 

Também aqui tudo se passou consonante ao preconizado na teoria da agência. 

As auditorias do BNDES, BNB, TCU, Ministério do Esporte, FIFA e da Arena Es-

tádios, em nome do COL, foram pressões de quem de fato tinha interesse na 

conclusão da Arena em tempo hábil: foram pressões dos stakeholders. 

• Indicador: Percepção de controle 
• Dados: i) Análise de relatório de acompanhamento da obra; ii) ação fiscaliza-

tória; iii) influência direta do contratante. 

À continuação, passa-se à analise de cada um desses dados enumerados acima. 
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• Percepção de controle/análise de relatório de acompanhamento da obra – 

Afigura-se inegável que a construtora tinha percepção de que era acompa-

nhada por meio de análise dos relatórios mensais sobre o passo a passo do 

desenvolvimento da obra. Ela era chamada à discussão para compatibilizar 

relatórios produzidos por ela mesma e os que eram elaborados pela consulto-

ra Projetec Maia–Melo. Efetivamente tratava-se de um proceder normal e as-

sente aos cânones da teoria da agência. 

• Percepção de controle/ação fiscalizatória – Aqui se prefere não “chover no 

molhado” e repetir o que já fora dito: Há imanência entre os fatos de ser e 

perceber que está sendo fiscalizada. Este também é um procedimento com-

pletamente de acordo com a governança corporativa exercitada entre princi-

pal e agente. 

• Percepção de controle/influência direta do contratante – Claramente perceptí-

vel, em particular, quando o titular da Secretaria Executiva de Supervisão 

Técnica da SECOPA e o do Consórcio Projetec Maia-Melo estavam sempre 

em contato com os escalões superiores da construtora, com quem se reuniam 

para resolver divergência e até mesmo conflitos, consoante já fora posto. Isto 

sem falar nas ações agilizatórias de trâmites legais e/ou normais em favor da 

contratada, exercidas pelo contratante. Exercer influência, e ser percebido 

exercendo-a, é corriqueiro na relação de agência entre os mais diversos tipos 

de principal e agente, posto ser uma forma de o primeiro induzir o último a 

envidar esforços para a consecução de metas. Enquanto centrando-se no 

contrato e na disciplina, a governança corporativa tem, no exercício de in-

fluência direta pelo principal (no caso o estado-mercado) e percepção desta 

pelo agente (a construtora), um predicativo que lhe é absolutamente normal e 

aceito. 

• Indicador: Pressões isomórficas 
• Dados: i) Pressão normativa; ii) Pressão regulatória. 

Ainda no âmbito da variável governança corporativa, avança-se na análise do in-

dicador pressões isomórficas (ao amparo de teoria institucional), mediante os 

dados que se constituem em pressão normativa (delineada na influência dos há-
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bitos da construtora sobre a SECOPA) e pressão regulatória, manifesta na sub-

missão à normas e leis. 

Após se haver tratado da governança corporativa sob a ótica da teoria da agên-

cia, já agora, passa-se a abordá-la sob a perspectiva da teoria institucional. 

Young, Stedham e Beekun (2000, apud Fontes Filho, 2004, p. 60) dizem que es-

tas duas teorias enquanto complementares ajudam a compreender a governança 

praticada no âmbito das empresas. Enquanto a primeira se centra na disciplina a 

última baseia-se na conformidade buscada na cultura organizacional e nos sis-

temas legais (Ibidem), conforme posto a seguir ao se tratar de pressões normati-

va e regulatória. 

• Pressão isomórfica/normativa – Trata-se aqui da conformidade ou da similari-

dade adquirida pela assimilação de mecanismos normativos, a partir da cultu-

ra organizacional. Isto explica que a construtora haja colocado a influência 

dos seus hábitos sobre a SECOPA, sobre o Estado. Disso decorre que: 

i  Material estocado no canteiro de obras fosse posto em relatório, ao contra-

tante, como tendo sido incorporado à obra, isto é, fosse considerado como 

obra pronta. Com efeito, trata-se de uma efetiva imposição de habito. 

ii  O agente haja se antecipado ao principal, na tomada de decisões e iniciati-

vas, quando no mínimo deveria discuti-las com ele (principal) de quem, pelo 

menos formalmente, deveriam partir as atitudes de comando. Recorda-se que 

na relação em apreço tem-se uma governança onde atuam duas lógicas dife-

rentes. A do Estado, calcada na hierarquia, e do ator privado, ancorada na 

concorrência e no mercado (Matias-Pereira, 2010, p. 93). Vale a pena trazer à 

tona  -conforme posto no Referencial teórico-conceitual, quando tratou-se da 

imbricação Estado-mercado-  que o Estado configura a economia e o merca-

do, e por consequência as ações dos atores deste último. Ora, em assim 

sendo, quando numa relação, ou seja, quando no exercício de uma gover-

nança o Estado está sendo posto a reboque do subalterno (o ator privado) é 

de se convir que aí esteja havendo uma inversão na governança entre am-

bos. 
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iii Como multinacional da indústria da construção civil a contratada trouxe pa-

ra a construção da Arena a sua maneira informal de resolver divergências. 

Aqui uma vez mais a lógica do Estado cedeu lugar à lógica do mercado, im-

perante no seio da parceria público-privada. Convém ao empreendedorismo, 

refletido nas parcerias público-privadas, que a condução hierarquicamente 

desburocratizada e informal dos negócios do Estado tome o lugar da condu-

ção hierarquizada e política. Daí porque para a SECOPA, nas palavras do 

seu entrevistado, aconteceu o que era de hábito: “Houve o que era normal 

com uma empresa de grande porte” (Bompastor, 2014, Q13). Aqui também se 

afigura haver uma inversão na governança exercitada. 

• Pressão isomórfica/regulatória – Tem-se aqui a preocupação com rotinas 

afeiçoadas na submissão e obediência às instituições formais, quais sejam 

leis, regulamentos e normas presentes nas estruturas de governança e de 

poder. A teoria prevê que o agente (a construtora) procure obter legitimidade 

isomórfica, neste caso específico, através do que conceitualmente diz-se “co-

nectividade formal” com órgão de licenciamento. Tal procura de legitimidade, 

do ângulo de vista da gestão política da ordem social, deveria acontecer obe-

decendo todos os trâmites legais e normais vigentes. Entretanto o estado-

empresa, ao espírito empreendedorístico neoliberal, há de se portar com a 

agilidade imposta pelo mercado e exigida pelo seu parceiro privado que, em-

bora chamado a participar dos negócios de Estado, não pode abrir mão da 

eficácia imposta pela lógica de mercado. Daí porque o parceiro público haja 

de eliminar controles, contornar instituições formais, o que quer dizer flexibili-

zá-las, criando-as mais suaves, e suprimir entraves ao ágil acontecer de 

ações que em tempo hábil levem o parceiro privado ao lucro, em nome do 

qual ele entra na parceria. Ora, em respaldo ao que vem de ser dito, eis que 

foi criada uma nova instituição formal: a licença provisória. Como se isso não 

bastasse, eis uma nova instituição informal: a prioridade sobre prioridade, 

conforme antes visto. Tudo isso sem falar na interveniência da SECOPA junto 

à CPRH, “arrancando”, em tempo recorde, uma licença para instalação do 

canteiro de obras a Arena. 
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Destarte, tem-se posta a concretude da governança havida entre Estado e inicia-

tiva privada na construção da Arena, onde se afigura ter ocorrido uma troca na 

governança que antes era hierarquicamente levada a efeito, mediante o cumpri-

mento normal das rotinas em obediência às instituições, cingindo-se à condução 

política do interesse social, notadamente quando das intervenções no espaço, e 

agora se dá sob a ótica administrativa, visando antes aos interesses presentes 

na parceria público-privada, em benefício do ente privado, mesmo à conta da 

eliminação ou esmaecimento de rotinas institucionalizadas. 

3.4.3   Constatação do constructo  governança inversa  

Reordenamento da economia mundial, neoliberalismo, empreendedorismo respal-

dado no planejamento estratégico e refletido em parcerias público-privadas. Eis o 

polinômio cujo último termo impõe uma nova forma no relacionamento Estado-

iniciativa privada, isto é, uma nova governança. 

Por outro lado, em que pese a administração pública, a partir do pós-guerra, vir se 

apoiando fortemente no legislativo e nos regulamentos e regras para atender às de-

mandas por serviço público (Matias-Pereira, 2010, p. 122), desde os anos de 1980, 

quando começa a tomar corpo a prática de parcerias público-privadas, tem-se ob-

servado o abrandamento de regras, regulamento e leis, demais do descumprimento 

de normas ou do cumprimento de normas inversamente impostas (a exemplo da im-

posição de hábitos pela construtora à SECOPA) tudo para que se cumpra os recla-

mos da nova governança que se impõe necessária. Após o teste de hipótese que 

vem de ser feito, trata-se subsequentemente da forma como se fez realidade essa 

nova governança, na relação entre o estado-empresa Pernambuco e a Construtora 

Norberto Odebrecht, na construção da Arena. 

Cunhada a expressão governança inversa , delineado o constructo proposicional 

que a conceitua, admitida como variável-hipótese, devidamente testada mediante 

construtos-indicadores concebidos de modo a confirmar ou não a validade da hipó-

tese, quando consubstanciados em dados empíricos, passou-se à análise de tais 

constructos-indicadores afetos às teorias da agência e institucional. No contexto 

deste trabalho afigurou-se inconteste a asseveração de que “as perspectivas institu-

cional e de agência podem ser complementares, e que uma abordagem multiteórica 
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pode expandir a compreensão dos processos de governança corporativa” (Young, 

Stedham e Beekun, 2000, apud Fontes Filho, 2004, p. 60). 

Em verdade, observou-se empiricamente que as duas teorias enxergam uma mes-

ma realidade (uma mesma governança) como sendo bipartite. Uma tem alcance so-

bre o que a outra não tem. As duas se completam, permitindo uma visão de alcance 

do todo de forma a caracterizá-lo com segurança. 

A propósito, convém traga-se aqui uma vez mais o constructo governança inversa  

que para os fins desta análise, enquanto variável e proposição, toma feição pela 

ocorrência de dados (já delineados nos construtos-indicadores) constatando o acon-

tecer daquilo que está previsto nas teorias da agência e institucional, no âmbito da 

governança corporativa, mas se materializando: i) inversamente ao concebido pela 

hierarquia, ou seja, por meio de imposições do agente ao principal; ii) pela criação 

de facilidades especialmente concedidas pelo principal ao agente; e iii) pela inversão 

de papéis entre principal e agente 

A análise dos dados empíricos revelam indicadores (quais sejam alinhamento de 

interesses, pressão do principal, pressão coadjuvante a do principal e percepção de 

controle) da teoria da agência em tudo compatíveis com a governança corporativa 

exercitada tal como o deve ser, em se tratando de uma relação de agência com uma 

empresa (no papel de agente), cuja atividade se desenvolve num ambiente técnico, 

centrado na disciplina, impulsado pela lógica de mercado, e da qual é possível avali-

ar com segurança (mediante acompanhamento, fiscalização físico-financeira e rela-

tórios) o desempenho em favor do estado-empresa (principal). Os indicadores aqui 

vistos, pelas análises dos dados empíricos que foram efetuadas, nada captam e/ou 

indicam que possa ser caracterizante de haver ocorrido governança inversa . 

Por outro lado os constructos-indicadores de pressões isomórficas, também ideados 

com base na variável governança corporativa, permitem observar a ocorrência de 

dados que em si são fatos caracterizantes duma relação contratante-contratada que, 

ao largo da hierarquia e da condução política da gestão pública, ensejam ao agente 

(a contratada) a assunção de postura e a tomada de decisões e iniciativas da alçada 

do principal e que dele deveriam partir. 
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Aqui vale a pena faça-se um arremate-cotejo entre os dados empíricos da relação 

entre Pernambuco e a Construtora Odebrecht, quando da construção da Arena, com 

o disposto no constructo governança inversa . 

Ora, acredita-se não merecer dúvida o fato de que a imposição de hábitos feita pela 

construtora ao contratante, por meio de prática contábil (material estocado, posto 

como incorporado à obra), de tomada de decisões e iniciativas para depois comuni-

ca-las ao principal e de imposição ao principal da maneira de solução de conflitos, 

são manifestações de pressões normativas, só que se materializando (tal como pre-

visto no constructo governança inversa ) inversamente à forma de condução que, 

de ordinário, espera-se seja assumida pelo Estado, notadamente quando nas inter-

venções no espaço em benefício publico. Observa-se, pois, que pelo sentido (agen-

te-Estado) da imposição de hábitos aqui se tem configurado um caso de governan-

ça inversa . 

Veja-se agora a governança em apreço do ângulo de vista das pressões regulató-

rias. Diz a teoria institucional que o conceito de campo organizacional leva a um ou-

tro: conectividade. Esta, quando trata de ligações formais, diz respeito às que ocor-

rem com órgão de fiscalização ou de licenciamento. À luz dos dados que foram pos-

tos e examinados a conectividade formal foi transmudada em conectividade informal, 

graças a criação de facilidades feitas pelo principal ao agente, bem assim pela in-

versão de papéis entre principal e agente. 

As facilidades especificamente tomam corpo: i) pela flexibilização ou abrandamento 

de instituição formal, mediante a criação de uma outra que, embora ainda formal, 

permitisse o apressamento da obra, isto é, a licença provisória; e ii) pela criação de 

prioridade sobre prioridade, colocando um grupo de servidores, dentro da CPRH, a 

serviço de um parceiro privado. 

A inversão de papéis, que não deixa de ser outra forma de facilitação, dá-se quando 

a própria SECOPA faz gestão junto à CPRH no sentido de precipitar a expedição de 

uma solicitação de interesse da construtora para instalação do canteiro de obras. 

Diante de tudo que vem de ser posto tem-se que, se o enfoque à governança exerci-

tada na construção da Arena, pela ótica da teoria da agência não afigurou nada que 

se coadunasse com os pressupostos atinentes à governança inversa , a apreciação 
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e análise daquela mesma governança sob enfoque institucional, respaldado nos 

conceitos pressão normativa e regulatória, em tudo dão concretude à feição proposi-

tiva da governança inversa , Com efeito, aqui se tem a um tempo a confirmação 

empírica da complementariedade das teorias da agência e institucional e o que, no 

caso, é mais importante: a validade da hipótese de trabalho desta dissertação. 
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4   Considerações finais 

Esta pesquisa vem de ser realizada com o objetivo de analisar e compreender como 

efetivamente se deu o relacionamento entre os atores, governo do estado de Per-

nambuco e a multinacional Construtora Norberto Odebrecht (CNO), quando da ges-

tão da construção da Arena da Copa. 

Com efeito, tal esforço de compreensão visou captar naquele relacionamento, ou 

seja, na governança levada a efeito entre tais atores, indicadores, ou se diria melhor, 

constructos-indicadores, elaborados ao lume das teorias da agência e institucional, 

ambas ao amparo da governança corporativa, cujos dados contrastados aos precei-

tos teóricos fossem, como de fato sucedeu ser quando levada em conta a teoria ins-

titucional, identificadores de governança inversa , fato que de resto confirmaria a 

validade da hipótese construída e testada. 

A esta altura, convém lembrar que neste estudo governança  inversa  é aquela, cujo 

exercício dá-se: i) inversamente ao concebido pela hierarquia, ou seja, por meio de 

imposições do agente ao principal; ii) pela criação de facilidades especialmente con-

cedidas pelo principal ao agente; e iii) pela inversão de papéis entre principal e 

agente. 

Presume-se que a importância que possa ser atribuída a esta pesquisa decorre: i) 

do contributo ao preenchimento de uma lacuna, conquanto não se tem notícia, nem 

foi encontrado estudo empírico, realizado com base nas teorias da agência e institu-

cional, tratando da governança exercitada entre os atores Estado e setor privado na 

gestão de uma parceria público-privada; e ii) da compreensão acerca de como se 

exercita a governança entre tais atores, quando intervenientes naquele tipo de par-

ceria. Tal compreensão pode ensejar a que, nas relações em tais arranjos de inte-

resses (parcerias), seja atribuída maior importância ao papel do Estado. Disso pode-

rá decorrer algum contributo à indução para que ele, Estado, por exemplo, se permi-

ta e administre naquelas relações a inserção, em dada medida, do viés da participa-

ção popular, através do ativismo democrático, dando assim maior cunho de condu-

ção política aos negócios de Estado que passam a ser conduzidos tão-somente pela 

ótica administrativa, quando da inserção de parceria público-privada. 
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Postos os aspectos que vêm de ser vistos, avança-se a outros que emergiram ao 

talante empírico da pesquisa. 

Em se tratando de uma construtora no papel de agente, numa relação de agência 

em que o principal é o Estado, não há constrangimento por parte daquela face à 

aplicação de modelos de governança corporativa. Recorda-se que construtora, no-

tadamente de grande porte, em razão do tamanho e, não raro, da especificidade das 

obras que constroem, estão afeitas às pressões do principal, seja por mecanismos 

de monitoramento, seja por influência do próprio contratante, isto sem falar nas 

pressões coadjuvantes às do principal. 

Tem-se por certo, ao cabo deste estudo, que as bases teóricas da teoria da agência 

não respondem ao modelo de governança inversa . Com efeito, a análise dos da-

dos empíricos atinentes aos indicadores revelou que eles em tudo estavam acordes 

com o que preceituam os cânones da governança corporativa, mesmo tendo-se em 

conta que no caso houve uma relação de agência em que um ator público é o princi-

pal. Vale dizer, mesmo numa governança que se exerce sobre uma estrutura de go-

vernabilidade onde imperam duas lógicas  -a do Estado calcada na hierarquia e a do 

setor privado imposta pela concorrência e pelo mercado-  ainda assim, o fato da 

corporação desenvolver as suas atividades num ambiente técnico, centrado na dis-

ciplina e onde é perfeitamente possível avaliar a sua performance, prepondera. Tal 

preponderância delineia uma governança em nada compatível com a governança 

inversa . 

Diferentemente do que vem de ser dito no tocante à teoria da agência, as bases teó-

ricas da teoria institucional permitiram detectar na governança, ora em apreço, a 

ocorrência de dados empíricos que afeiçoaram uma relação contratante-contratada 

sem preocupação, tanto com a hierarquia, quanto com a condução da gestão políti-

ca, preocupada com accountability, aplicada aos negócios de Estado. Em prova dis-

so, a pesquisa vem de captar pressões normativas exercidas em desfavor de uma 

gradação de Estado, ou seja, em desfavor de Pernambuco, enquanto estado-

empresa, empreendendo através de uma parceria público-privada. 

Destarte, as pressões isomórficas normativas materializadas nas imposições de há-

bitos da construtora ao contratante, na tomada de decisões e iniciativas para depois 

comunicá-las ao principal, demais da imposição a este da sua (dela) maneira de re-
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solver conflitos no decurso da construção da obra, configura um inconteste aconte-

cer de governança inversa . 

Por seu turno, as pressões isomórficas regulatórias se adiram às normativas na con-

firmação da hipótese desta dissertação. 

À luz do conceito conectividade formal, afeto às pressões regulatórias, ao amparo da 

teoria institucional, detectou-se uma transmutação: conectividade formal passou a 

ser conectividade informal. Tal fato decorreu da criação de facilitações feitas pelo 

governo do estado de Pernambuco (principal) ao agente (CNO), bem assim pela in-

versão de papéis entre eles. 

Recorda-se que as facilitações se deram: i) pelo abrandamento de instituto formal, 

mediante criação de licença provisória para instalação do canteiro de obras da Are-

na; e ii) pela criação de prioridade sobre qualquer prioridade, em se tratando de 

atender a CNO nas suas solicitações que dissessem respeito às obras da Arena. 

Por sua vez, a inversão de papéis deu-se quando o principal, através da SECOPA-

PE, empreendeu gestão junto à CPRH para “arrancar” licença de interesse imediato 

da agente. 

Sem margem para dúvida, facilitações, suavização ou abrandamento de instituições 

em favor do agente, além de inversão de papéis entre principal e agente evertendo a 

hierarquia, vêm de ser identificados, ao amparo do mecanismo isomórfico pressão 

regulatória, e, sem embargo, também caracterizam governança inversa . 

Após o que vem de ser visto, afigura-se inconteste que as abordagens institucional e 

e de agência, demais de se complementarem, emprestam ponderável contributo à 

compreensão dos processos que dizem respeito à governança corporativa. A com-

plementariedade supradita, e posta na literatura, vem de ser comprovada empirica-

mente neste estudo. A aplicação simultânea das duas teorias (agência e institucio-

nal) revelou que elas, conforme já foi dito e ora repete-se, enxergam uma mesma 

realidade (uma mesma governança) como sendo bipartite. Uma tem alcance sobre o 

que a outra não tem. As duas se completam, permitindo uma visão de alcance do 

todo de forma a caracterizá-lo com segurança. 

Por fim, tem-se no caso o que é mais importante: o emprego concomitante das duas 

abordagens em apreço tornou possível empiricamente captar, na gestão da constru-
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ção da Arena da Copa, uma relação, entre o governo do estado de Pernambuco e a 

multinacional Construtora Norberto Odebrecht (CNO), que à luz da teoria institucio-

nal confere concretude e feição ao conceito-constructo governança inversa . 
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ANEXO 1 

 

Entrevista na Secopa em 11.03.14 

Entrevistado: Sílvio Bompastor 

Assunto: Governança exercitada entre o governo do e stado de Pernambuco e 

a Construtora Norberto Odebrecht na construção de A rena da Copa 

 

1. (Questão 1 – Q1) - Quais as instituições que vistoriaram a Arena durante a 

construção e qual o trabalho específico desenvolvido por cada uma delas? 

Houve uma quantidade grande de empresas que vistoriaram. E por que? Por-

que um projeto da iniciativa privada. Vamos falar primeiro da parte privada. A 

Construtora Norberto Odebrecht tem um laço de controle de qualidade onde 

uma empresa contratada por ela vistoriava a obra e emitia relatório. Uma ou-

tra empresa contrata por ela fiscaliza essa empresa primeira e uma terceira 

fiscaliza a segunda. Então eles têm um laço de controle de qualidade, onde 

tudo é atestado. Um faz e outros dois atestam. Então esse controle na parte 

privada foi feito por várias empresas e vários laboratórios. Laboratório de so-

lo, laboratório de concreto, laboratório de rocha. Entrevistador: De acordo 

com a área específica. Entrevistado: É. Esses acompanhamentos técnicos 

normais de uma obra de grande porte. Do lado das instituições financeiras, 

todas vistoriaram a obra regularmente: BNDES e BNB. Também foi tomado 

um empréstimo no Santander, mas este era um empréstimo menor e o banco 

privado não tinha interesse de está vistoriando a obra. Além desses tem a fis-

calização do Estado. Aí tem duas vertentes. Tem o Tribunal de Contas do Es-

tado que nomeou um auditor permanente para essa obra. Ele acompanhou, 

fazia visita mensal com relatório mensal. e o próprio governo do estado. No 

governo do estado existe uma diferença grande. Pra você entender melhor: É 

um contrato de PPP que foi firmado com a Secretaria de Planejamento depois 

foi pra Secretaria de Governo e agora voltou para Secretaria de Planejamen-

to. E a Secretaria Extraordinária da Copa foi criada de maneira extraordinária 

porque ela apenas acompanha. O contrato de PPP não é com a Secretaria da 

Copa, é com a Secretaria de Planejamento. Quem contratou a SPE, através 

de licitação foi a Secretaria e Planejamento, mas a Secretaria da Copa mon-
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tou uma área técnica, da qual eu sou Secretário Executivo de Supervisão 

Técnica, que tem uma equipe de engenheiros e arquitetos que também 

acompanhou a obra inteira. Além disso, nós contratamos o Consórcio Proje-

tec-Maia Melo pra ser gerenciador da obra. Então, mensalmente a obra pro-

duzia um relatório e o gerenciador produzia outro. A gente recebia os dois 

aqui. ...A própria Odebrecht produzia um relatório mensal de obra e mandava 

pra gente. Nós tínhamos a obrigação de mandar esse relatório pra o Tribunal 

de Contas do Estado e pra o BNDES. Nós compatibilizávamos os dois relató-

rios. Se tivesse divergência, providenciávamos a retirada das divergências pra 

que a gente mandasse para os órgãos controladores um único relatório. En-

tão funcionou desse jeito, com todas essas instituições e o trabalho específico 

desenvolvido por cada uma delas é exatamente isso que lhe falei. A gerenci-

adora era para gerenciar a execução física, mas também para auditar finan-

ceiramente a obra. A gente mandava os relatórios para a Secretaria de Plane-

jamento e para o TCE. Entendeu? Lá (na Secretaria de Planejamento) eles 

apenas fizeram o contrato. Como a Secretaria da Copa foi criada para super-

visionar ações da Copa, a Secretaria da Copa estava supervisionando um 

contrato da Secretaria de Planejamento. 

2. (Questão 2 – Q2) - O controle da construção da Arena era feito diretamente 

pela SECOPA, por consultora, ou por ambos? 

Por ambos, e até por mais gente, né? 

3. (Questão 3 – Q3) - Quais as principais pessoas no governo estadual e no 

Consórcio Projetec-Maia Melo que influenciaram na gestão da construtora 

sobre a obra? 

No governo estadual, especificamente o Secretário Ricardo Leitão, eu e mi-

nha equipe, além de que a gente estava diretamente na obra. Foi exatamente 

pra isso (para influenciar na gestão da construtora sobre a obra, que a Secre-

taria da Copa foi criada).que a Secretaria da Copa funcionou. Por exemplo, 

na hora de obter a licença de instalação na CPRH eu atuei diretamente. Era a 

Odebrecht quem estava pedindo a licença. O pedido estava andando lá, se-

guindo os trâmites legais. Eu fui lá, falei com o Presidente, em duas reuniões 
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saiu a licença. Então diretamente, pelo estado, éramos nós aqui da Secreta-

ria: o Secretário e a Secretaria Executiva de Supervisão Técnica. De uma 

maneira geral vários membros do governo do estado. Por exemplo, no caso 

que falei agora da CPRH, o Secretário de Ciência e Tecnologia ao qual a 

CPRH é vinculada. A gente usou todas as instâncias e todas as instituições 

pra poder agilizar sempre todas as ações da obra, porque faz parte. Isso faz 

parte do contrato de PPP. Então, assim de maneira mais específica, como 

Secretário, eu e minha equipe e no Consórcio Projetec-Maia Melo, pessoal-

mente, o próprio João Recena e a gerente que ele contratou pra esse contra-

to. Então João Recena, abaixo dele tinha uma equipe coordenada por uma 

gerente (Fábia) e um corpo técnico de acompanhamento grande, inclusive 

com escritório permanente lá na obra. 

4. (Questão 4 – Q4) - Como se deu a indicação dos membros do Comitê Técni-

co que atuou na construção da obra? 

Não teve esse Comitê Técnico. Tudo foi feito por indicação. João Recena, ti-

tular do Consórcio Projetec-Maia Melo, pra gerenciar a obra e o Consórcio 

contratado por licitação. Nós aqui também fiscalizamos a obra como atribui-

ção direta do estado. Não tinha um Comitê Técnico. Agora a Odebrecht tinha 

um Comitê Técnico. Vários engenheiros, de várias disciplinas pra irem condu-

zindo a obra. Ela tem um sistema de administração, controle e execução de 

obra, muito, muito bom. Desenvolvido para grandes obras. Vários softs, inter-

ligados um com outro. Matriz de responsabilidade, cruzamento de risco, ma-

triz de análise, caminho crítico da obra, reuniões técnicas de retirada de con-

dicionantes para que as coisas aconteçam. Têm uma sequência enorme de 

controle administrativo, físico-financeiro da obra, com reuniões semanais con-

duzidas por um engenheiro muito experiente: Bruno Dourado. Foi ele quem 

fez o Aeroporto daqui, entre outras obras. Têm uma equipe muito, muito 

grande no campo. A equipe de gestão, administração, controle da obra da 

Odebrecht é um negócio. Eles têm uma tecnologia de gestão muito atualiza-

da, surpreendente. Eu sou engenheiro, formado pela Federal em 69, estava 

cuidando de outras coisas, quando fui vê isso aqui, realmente aprendi que a 

engenharia de controle evoluiu muito, muito. Não só a parte tecnológica de 

máquinas, mas também a parte de gestão de softs. Eles têm uma parte de 
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gestão de primeira linha, assim muito intensa. Muito controle, um em cima do 

outro. É surpreendente. Tão surpreendente que eu encontrei lá o Reitor da 

UPE (Calado). Eu perguntei o que era que ele estava fazendo, ele disse: eu 

estou terminando a minha tese de doutorado. É sobre o que? É sobre a quali-

dade do concreto utilizado na Arena. Eu fiquei surpreso em ele dizer: aqui é 

uma das obras de grande porte de melhor qualidade de concreto do mundo. 

Isso tá lá na tese dele. Pois é, então é realmente surpreendente a qualidade 

de controle de tecnologia de gestão na execução da obra. Então não tinha o 

comitê, mas tinha o que? O Comitê técnico por parte da construtora, o comitê 

nosso que reunia várias pessoas de várias áreas e mais a gerenciadora, e o 

TCE. Bem, tinha outros órgãos também que faziam o controle. O TCU veio. 

Fazia visitas trimestrais, mais ou menos. O Ministério do Esporte também 

veio. Entrevistador: A FIFA também veio. Entrevistado: Sim eu não falei da 

parte de controle da FIFA. Ela tem uma área técnica comandada por um en-

genheiro muito experiente. Ele participou da construção de mais de cem Are-

nas no mundo, nas últimas seis Copas. Chama-se Charles Botta. Ele é con-

sultor técnico da FIFA. Vinha direto da Suíça, visitava a obra, passava o dia 

aqui e pegava o avião e voltava pra Suíça. Ele tem uma equipe técnica. No 

Brasil foi montada no Rio de Janeiro. O Comitê Organizador Local (COL) con-

tratou uma empresa chamada Arena Estádio e essa empresa tem um grupo 

técnico de controle e gestão das obras. Ela tem até hoje uma sala de situação 

com uma câmara filmando todas as Arenas 24 horas por dia. As que estão 

em construção e as que já estão prontas. E aí tem um grupo de engenheiros 

e arquitetos que acompanhou a obra, que acompanhou os projetos. A Ode-

brecht contratou um escritório de São Paulo, o escritório fez o projeto, a Ode-

brecht deu ok e mandou cópia do projeto pra esse grupo dessa empresa con-

tratada pelo COL, a Arena Estádio, comandada pelo arquiteto Carlos de la 

Torre, que é comandante geral dessa empresa, que fiscalizava a execução e 

ajudou a gente em várias coisas. Entrevistador: Quem forneceu os elementos 

técnicos pro governo para preparação do edital? Entrevistado: Aí é na prepa-

ração do edital. Nós estávamos falando da obra. O Comitê Gestor tem um 

Secretário Executivo: eu. Nós contratamos duas empresas para verificar os 

estudos. Em PPP há dois caminhos para se levar um empreendimento. Um 

caminho é: o estado produz um projeto, detalha um projeto, calcula tudo de 
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custos de todas as coisas que estão envolvidas nesse projeto, coloca ele nu-

ma carteira de projetos prioritários e oferece ao mercado. É um caminho. Não 

é o melhor porque o estado não é bom em projeto. Outro caminho é: o estado 

escolhe projetos do seu interesse (construir os presídios, construir uma Are-

na, construir rodovia do Paiva) elege esses projetos. O governador e os go-

vernantes, o núcleo do governo elege quais são os projetos prioritários de alto 

vulto, pouco tempo para execução e para o qual o governo não tem dinheiro. 

Essa é a lista de projetos prioritários da PPP. Projetos para os quais o gover-

no não tem dinheiro. Quem quer? Aí aparecem quatro ou cinco dizendo eu 

quero. Ok. Apresente sua proposta de estudo. Estudo de viabilidade de proje-

to básico. Aí o cara apresenta a proposta. E agora está tudo na lei. E agora 

me faça uma manifestação de interesse. As empresas que fizeram manifesta-

ção de interesse se comprometem a fazer o projeto, aprovar o projeto, arru-

mar o financiamento, dar todas as garantias, construir e entregar aquele bem 

operando no estado, sem custo pro estado, até aí. E se o estado quiser o pro-

jeto, entrega os estudos para que a minha equipe, isto é, a equipe do Secre-

tário executivo do CGPE, mais duas consultorias contratadas, uma técnica e 

outra financeira (a técnica é a IFL Consultora e a financeira é de Sérgio Fer-

reira) procedam a devida análise. ...O grupo que se interessou por esse proje-

to, nos apresentou um projeto de viabilidade econômica, então eu peguei es-

se projeto, levei pra uma consultoria e pedi para eles darem o parecer de via-

bilidade econômica. Pra que isso? Para dar os pereceres que a lei pede, para 

que se possa levar pra o CGPE, pra que o CGPE vendo esses pareceres dê 

o ok. O CGPE é composto pelos Secretários de Planejamento, da Fazenda e 

os principais Secretários que têm a ver com projetos de longo prazo pra o es-

tado. Tanto na parte de planejamento quanto na parte de execução financeira 

de um projeto de trinta anos. Então nós aprovamos o projeto, a manifestação 

de interesse, que inclui o projeto básico e nós com esse projeto básico, com 

os orçamentos que eles nos entregarem, com o estudo de viabilidade econô-

mico-financeira entregue nós licitamos. Nós fizemos uma abertura para o pú-

blico de trinta dias. Isso está previsto na lei: dar o conhecimento ao público, 

deixar o projeto aberto pra quem quiser opinar. Depois de trinta dias, mais 

quinze dias pra que as contribuições que chegarem  -inclusive via internet, e 

chegam muitas, principalmente com a viabilidade econômico-financeira do 
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projeto-  sejam avaliadas. Os bancos privados, todos eles baixam o projeto 

pra analisar os riscos e avisarem aos seus clientes se devem entrar ou não. 

Então mais quinze dias. Já são quarenta e cinco dias. Depois desses quaren-

ta e cinco dias, a gente pega as contribuições coloca ou não no projeto bási-

co. Aí a gente lança o edital de licitação daquele projeto. Esse edital normal-

mente tem um prazo de 45 dias para ser aberto porque o valor vai dar concor-

rência pública internacional. Então na verdade, os concorrentes, o público e o 

mercado têm noventa dias de conhecimento pra poder fazer uma proposta e 

aí segue o ritmo de uma licitação normal. É evidente que não é licitação da 

8.666, porque primeiro há muita diferença: quem fez o projeto pode participar 

da licitação e participa com vantagem. É tanto que aqui no nosso estado, to-

das as PPPs que viraram realidade, foi o projetista quem ganhou a licitação. 

Mas isso está previsto em lei e é uma das grandes diferenças da licitação em 

PPP para a licitação pela 8.666. Bom, aí licitamos, ganhou esse grupo. O 

grupo que ganhou aí tem um prazo pra licenciar a obra, arranjar os emprésti-

mos e iniciar a obra. Entrevistador: Quando a Odebrecht entrou na concor-

rência já entrou com a AEG? Entrevistado: Não sei que AEG é essa de que 

você está falando. Entrevistador: é uma empresa americana que cuida de 

mais de cem Arenas em redor do mundo. Entrevistado: Aí você está falando 

do Master Plan Imobiliário. Entrevistador: São eles que vão explorar a Arena 

por trinta anos. Entrevistado: Também não. Era uma sociedade. Eles utiliza-

ram esse grupo americano que tem experiência, como você falou, e que ge-

rencia... mas depois na condução eles colocaram um diretor de gestão de 

eventos, e mesmo assim esse diretor já saiu. Então a AEG participou da for-

mulação, através de um consócio chamado AECOM, do partido urbanístico 

do Master Plan Imobiliário. Bom aí se fez a licitação e ganhou o consórcio de 

empresas Odebrecht. Por conta disso, eles montaram uma empresa de pro-

pósito específico a Arena Pernambuco. Só pra confundir tudo. E aí se diz: a 

Arena está gerindo a Arena. A Arena Pernambuco está gerindo a Arena do 

estádio. E montada essa empresa, feitas as garantias, foi assinado o contrato 

de PPP e aí se teve seis meses para iniciar a obra, e a obra se iniciou, ainda 

sem as devidas licenças. Tem uma licença para instalação do canteiro, terra-

plenagem e fundação provisória, então quando essa licença saiu o IPHAN 

disse que precisava estudar a arqueologia do sítio. Atrasamos três meses de 
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verão a construção da Arena. Chegou lá um professor, Marcos Valente, da 

Universidade Federal, com um ônibus pintado, todo fantasiado, com um mon-

te de estagiário e um laboratório. Passou três meses de estudo, com umas 

valas, lá escavando. Não achou nada. Achou a ponta da seta de um provável 

índio que foi pescar na beira do rio e deixou a flexa. Ou seja, importância ar-

queológica zero e noventa dias de atraso no início da obra. Bom, mas come-

çou a obra, aí vem o desenvolvimento dela. 

5. (Questão 5 – Q5) - Quem era o responsável por analisar os “Relatórios de 

Acompanhamento” mensal (informação físico-financeira sobre o andamento 

da obra) elaborados pela consultora? 

Responsável por analisar o relatório de acompanhamento. Eu e a minha 

equipe. A Secretaria Executiva de Supervisão Técnica analisava o relatório 

produzido pela CNO, o relatório produzido pela Projetec Maia-Melo e realiza-

va reuniões técnicas com a periodicidade que o caso requeresse pra tratar do 

assunto. Depois essa tal equipe, por três engenheiros e os arquitetos, exami-

nava os relatórios, comparava com a realidade da obra e compatibilizava os 

relatórios pra poder mandar pros órgãos de controle  

6. (Questão 6 – Q6) - Qual foi o papel do Comitê Gestor do Programa Estadual 

de Parcerias Público-Privadas (CGPE) na elaboração do Edital de Licitação 

Concorrência Internacional nº 001/2009 e seus anexos? 

Total. O CGPE é quem elabora o Edital, junto com uma consultoria, a IFL. 

Uma empresa de Ilo. Ilo é o cara que redigiu a lei estadual de Pernambuco de 

PPP. É o cara que fez as primeiras formulações. É o cara que montou o Co-

mitê Gestor, montou o arcabouço legal para funcionar, montou toda partida do 

programa estadual de PPP. Foi a IFL, através de Ilo. Ilo Leite, né. Ele montou 

todo arcabouço jurídico, legal do programa de PPP no estado, através de um 

contrato de consultoria, e depois ficou sendo consultor da Secretaria de Pla-

nejamento para elaboração de todos os documentos para a licitação. O edital 

realmente foi montado por uma consultoria e dentro do CGPE existia uma Se-

cretaria Executiva, que eu coordenava, com uma equipe técnica. Então a Se-

cretaria Executiva prepara tudo. O CGPE é um órgão de gestão maior. Não 
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tem ninguém do CGPE fazendo edital. Tem a Secretaria Executiva com a 

equipe técnica que submete ao CGPE pra tomar a decisão final. Mas, qual o 

papel do CGPE? O papel principal, o papel de protagonista, de executor do 

edital e de tudo o mais que tenha a haver com a licitação. É o decisor final. Só 

pra decisões de alto nível. A decisão técnica quem prepara é a Secretaria 

Executiva A minha equipe e mais os consultores contratados: um na área 

econômico-financeira e outro na área técnica. 

7. (Questão 7 – Q7) - Houve necessidade de capacitar o pessoal da administra-

ção interna para acompanhar o processo de construção da Arena? 

Olhe, no caso da Arena não porque nós já temos engenheiros e contratamos 

gerenciadores, mas pra montagem da PPP houve muito treinamento, muito 

curso fora. Eu fui a São Paulo, Brasília, Rio, e a Washington. Isso para mon-

tagem das PPPs do estado. Para montagem da PPP da Arena, não. Para 

montagem das PPPs do estado, houve muito treinamento, muita especializa-

ção, tanta que depois de algum tempo, começaram a me chamar pra dar pa-

lestra. Mas na verdade é porque existia essa falha. Isso de PPP é muito novo 

no Brasil. Quando Eduardo assumiu, tinha um contrato de PPP assinado. E o 

que Eduardo me pediu, foi exatamente mergulhe, se aprofunde nisso aqui. 

Daqui a um mês ou dois, me diga se isso aqui é uma coisa boa ou se é uma 

bomba relógio que montaram pra me prejudicar. Então procure quem você 

quiser no estado pra analisar isso. Então procuramos pessoal, vimos que era 

uma coisa que estava bem montada e demos sequência ao programa de PPP 

do estado. 

8. (Questão 8 – Q8) - Ocorreu alguma forma de incentivo às equipes do estado 

envolvidas no processo de construção da Arena? 

Ocorreu. Chicote, de domingo a domingo. Incentivo? Nem financeiro? Entre-

vistador: Um parêntese. Eu estudei um pouco de teologia e tinha uma expres-

são que eu achei engraçada. A teologia dos jesuítas, aplicada ao índio brasi-

leiro, foi pão, pau e trabalho. Foi o que vocês aplicaram. Entrevistado: Eu 

acho que foi um pouco dessa teologia porque, especificamente, não. Nenhum 

incentivo. A não ser, o próprio entusiasmo de participar de um projeto extra 



159 

que não vai acontecer mais. A construção de uma Arena envolve muita tecno-

logia nova. Muito desafio. Todo mundo queria. Eu entrevistei pessoas. Todo 

mundo queria ser o arquiteto da Secretaria de Obras que ia tomar conta da 

Arena. Choveu curriculum. A gente acabou contratando um que tinha acaba-

do de fazer um mestrado em Barcelona. Fala três línguas. Então, especifica-

mente, incentivo não. A não ser, o próprio desafio de participar. Entrevistador: 

O próprio apelo Copa. Entrevistado: É. Até porque pra gente Copa é uma rea-

lidade. Esse momento é o seguinte: pessoas que não têm conhecimento es-

tão se manifestando de maneira incorreta em relação à Copa. Porque não 

surgiu manifestação contra a Copa. É assim, tão pegando o dinheiro de cons-

truir um hospital, pra fazer uma Arena. Então, assim me refiro: Todos os pro-

gramas do governo de Eduardo Campos foram feitos, mais a Arena, mais to-

dos os investimentos que foram feitos. Não foi um ou outro. Foi feito um mais 

o outro. Foi feito mais do que o programa de governo tinha pensado e mais os 

investimentos da Copa. Entrevistador: até porque a PPP permite a capitação 

de recursos. Entrevistado: permite a capitação de recursos e a lei geral da 

Copa permite que os recursos capitados com o batismo do nome Copa en-

trem no endividamento geral do estado. Não conta para a capacidade de en-

dividamento do estado. Então, foi a mais. Está sendo a mais. Não é em de-

trimento do que ia ser feito. E outra coisa é o seguinte: esses investimentos 

talvez fossem feitos em vinte ou trinta anos, mas foram feitos em quatro. 

9. (Questão 9 – Q9) - Houve alguma forma de incentivo do estado à construtora 

no sentido de acelerar o andamento e a conclusão da obra? 

Incentivo nada. O que houve foi o seguinte. A gente mostrou à construtora 

que no ritmo que ia a gente não ia participar da Copa das Confederações. Ao 

contrário, as obras terminariam em dezembro de 13, e não em maio de 13. E 

depois de várias reuniões e alguns dias de observação, reuniões com o go-

vernador, com Charles Botta, com Projetec Maia-Melo, a gente mostrou que 

naquele ritmo era impossível atender. Eles iam crescendo, em números ge-

rais, a base de 1,5% a 2,0% da obra por mês e mudou esse ritmo pra 5,5% a 

6,0%. Então, a curva de desenvolvimento da obra vinha com uma inclinação e 

passou a ter outra inclinação. O incentivo foi a palavra do governador, a auto-

rização, a ordem do governador de que nós vamos participar da Copa das 
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Confederações. A Odebrecht é uma empresa grande, tem de fazer. Então, a 

partir daí a Odebrecht mudou a tecnologia de várias áreas. Por exemplo, o 

acabamento externo da Arena não era esse que está aí. Era alumínio. Os fa-

bricantes na Europa disseram que não dava tempo e que não iriam atender. 

Então eles mudaram o acabamento externo da Arena. A coberta é outro 

exemplo. O projeto da coberta foi completamente modificado. Foi modificado 

três vezes. Depois de modificado a primeira vez, verificou-se que os 56 módu-

los da estrutura, depois de aumentarem os guindastes, passaram para 22 

módulos. Quando terminou isso, a gente disse: ainda assim o prazo tá longo 

demais. Eu quero que você altere. Alterou-se para não sei quantos módulos, 

dois guindastes e mais um por fora. Ainda assim não atendeu. A gente pediu 

eles alteraram pra ficar na forma final de 18 módulos e os guindastes pelo la-

do de fora pra liberar a área interna do campo. Mais um exemplo é a tecnolo-

gia de execução do campo. A plantação da grama. Foi feita com tapetes de 

não sei quantos metros de comprimento, quando era por semeadura. Espargir 

uma área com a semente da grama e esperar nascer. Na verdade, houve 150 

alterações de forma executiva da obra. Outro exemplo. A projeção da massa 

na parede foi com máquina. Foram tomadas muitas medidas para que hou-

vesse a possiblidade de se ter jogo lá antes da Copa das Confederações. Na 

verdade não houve incentivo para apressar a obra. Houve exigência. Uma 

decisão política, técnica em participar da Copa das Confederações. O gover-

nador tomou essa decisão e a gente conseguiu com muito suor. Acrescentou 

o número de pessoas, acrescentou turnos de trabalho. Trabalhavam 20 horas 

por dia, todo dia, inclusive, no carnaval, quando curiosamente foram requisi-

tados os crentes. No carnaval tínhamos 1.585 crentes na obra, todos traba-

lhando, louvando a Deus, todos alegres e satisfeitos, trabalhando lá o ano in-

teiro. Então foi muito trabalho, muita modificação na tecnologia executiva pra 

ganhar tempo. 

10. (Questão 10 – Q10) - Houve algum tipo de flexibilização quanto às normas 

exigidas pelos Conselhos Regionais Profissionais e Agências Normativas e 

Licenciadoras na construção da Arena? 

Não. Não houve. Assim na liberação das licenças iniciais, houve um rito su-

mário. Houve uma agilização provocada por nós. Mas no durante, normal. Até 
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o fim da obra pra dar licença de operação foram feitas visitas, foi feito tudo 

que os agentes tinham que fazer. O governador já tinha autorizado para ou-

tras obras, Suape etc. e tal, a instituição de licença provisória. Era necessário 

para tirar a inercia de uma obra grande. E aí, já tinha convencimento dentro 

dos órgãos que era um projeto prioritário e que deveria ser dada prioridade 

em cima dos projetos que eles tivessem né? Num governo como esse com 

Eduardo um órgão ambiental sofreu muito com milhares de projetos. Então, 

dentro da ordem de prioridade a gente tirou uma outra prioridade pra que eles 

trabalhassem dedicando equipe exclusiva. Então eles trabalhavam em cima 

disso até sair, mas não se passou por cima de nenhum ato formal, não. 

11. (Questão 11 – Q11) - Atrasos ocorridos em diferentes fases da construção da 

Arena foram comunicados ao governo? Como era o trâmite dessa comunica-

ção? 

Sim. Entrevistador: como era o trâmite dessa comunicação? Tinha o relatório 

mensal e a comparação entre o relatório da obra e o relatório da gerenciado-

ra. Você via ali a diferença em percentual. Considerava o que estava um pou-

co mais avançado e outro um pouco mais pra baixo. Ai a gente via. Por 

exemplo, material comprado e estocado na obra, a obra considera como obra 

já pronta. Exemplo. A estrutura de coberta viajou da Europa pra cá. Chegou 

aqui, chegou na obra, tá no estoque, eles contam. Já pagaram. Têm uma cer-

ta razão. E o consultor dizia não. Quando ela estiver locada, incorporada, ai a 

gente conta. Então isso veio dando uma diferença aí de 3% durante um tem-

po, até que a gente fez uma reunião de compatibilização da forma de avaliar 

e aí chegamos mais perto. Ficou só a briga técnica, porque consultor não po-

de concordar 100% não. A rivalidade entre eles é cacete pra poder a coisa 

andar. Na verdade os atrasos eram comunicados formalmente e acompanha-

dos pela gente, através da consultoria, todos os dias, o tempo todo e todas as 

semanas tinha reunião, principalmente, também. 

12. (Questão 12 – Q12) - Como grande empresa, a construtora da Arena ajudou 

no andamento da obra se antecipando e tomando decisões que demorariam a 

ser tomadas se ficassem a depender dos trâmites do governo? 
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Sim, com certeza. Isso ocorreu centenas de vezes. Muitas e muitas vezes. 

Algumas decisões foram provocadas pelo estado ou pela FIFA. E outras fo-

ram decisões técnicas que eles tomaram e comunicaram a gente. Por exem-

plo, lançar a massa em máquina. Eles quem tomaram essa decisão. Mostra-

ram que ganhava tempo. Modificação do cimbramento, escoramento. Eles 

modificaram lá tecnicamente, pediram o parecer de um consultor técnico, pe-

diram o parecer de outro, os caras concordaram e eles modificaram a forma 

de fazer o escoramento. Decisão de mandar construir as peças pré-moldadas 

na Bahia. Eles conseguiram mais barato e mais rápido. Aqui não tinha capa-

cidade de atender. Então eles montaram uma fábrica de corte e dobra de aço. 

Uma concreteira de silo. Uma fábrica de pré-moldado, mas essa fábrica e as 

que fazem concreto aqui, acho que estavam com a capacidade lotada. Eles 

montaram uma fábrica no canteiro e ainda contrataram fora e o que veio de 

fora, pagando frete, ainda assim, ficou mais barato. Assim ações desse tipo a 

construtora, com a experiência dos construtores da obra, tomou para agilizar. 

Com certeza fizeram muitas e muitas vezes isso, e sempre traziam pra gente 

e depois a gente fazia reunião e aprovava aquela pretensa solução.  

13. Qual o processo usado para resolver as divergências de fiscalização durante 

o curso da obra? 

Briga. Pau, muito. Depois reunião das equipes técnicas. Mas a sequência é 

essa. Primeiro uma briga no canteiro. Depois a equipe técnica brigando. De-

pois a equipe de decisão, gestor da obra e tal. Se passasse disso, e muitas 

vezes passou, aí ia para o Secretário mais o Diretor Geral da Odebrecht Bra-

sil, e isso aconteceu algumas vezes, e até por detalhe final de entrega da 

obra. Quando o gramado estava pronto, os agrônomos da FIFA quiseram pi-

zar lá e o Diretor da Odebrecht não deixou. Isso deu problema nacional. Isso 

foi pro Rio, pra Suíça, pro Ministério do Esporte, uma confusão da porra. Ou-

tra: os técnicos da Match, empresa contratada pela FIFA para transmissão, 

queriam  subir no que eles chamam de Deck water (passarelas de serviço da 

coberta). O pessoal da Odebrecht disse: Não sobe de jeito nenhum. Aí arru-

maram confusão pra todo lado. Eles (o pessoal da Odebrecht) disseram então 

tragam aqui o certificado do curso de 40 horas de aprendiz, o certificado e 

mais num sei o que, e mais num sei o que, como manda a norma do Brasil. 
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Os caras foram embora, putos da vida, voltaram um mês depois, mas trouxe-

ram o certificado e aí puderam subir. Então teve muitas vezes isso, mas as-

sim. Todo mundo querendo contribuir e um grupo tomando as decisões de 

pode ou não pode. Isso tem de dar confusão. Então como resolver divergên-

cias, foi sempre assim. Análise no campo, depois a área técnica, depois a 

área de supervisão técnica, e aí o gestor da obra, o pessoal mais qualificado 

da obra. Passado esse comitê aqui, aí era decisão maior com o Secretário ou 

com o Secretário e o Secretário Geral da FIFA, com o Presidente do Comitê 

Organizador Brasileiro e no máximo o governador. E chegou lá umas duas ou 

três vezes. Mas era nesse processo. Nunca houve uma maneira formal de re-

solver divergências. Houve o que era normal numa obra de grande porte. 

No meu entendimento foi muito correto ter a construção de uma Arena decidi-

da pelo formato de contratação de PPP, porque não é uma prioridade social 

do Governo Eduardo Campos construir Arena. Mas a gente contratou a cons-

trução, administração, exploração e manutenção de uma Arena por trinta 

anos. A construção é um detalhe desse contrato. Um contrato de trinta anos, 

inclusive, financeiramente ele muito maior do que a construção da Arena. A 

construção da Arena é cinco a seis por cento desse contrato. Então eu conti-

nuo dizendo: por outro formato, o estado fazendo uma licitação 8.666 pra 

construir essa Arena, ela estaria em construção agora, e era previsto a gente 

não participar da Copa do Mundo. Com certeza, seria. Se não fosse a inciati-

va privada, se não fosse através de PPP, a gente não tinha participado da 

Copa. Isso aí é indiscutível. Porque o formato normal de obra pública é atra-

sar. E um atraso de seis meses é muitíssimo comum em qualquer obra. Ante-

cipar é que não é. E a gente antecipou. Isso realmente foi uma grande vanta-

gem e a gente só pagou à construtora, depois que ela entregou o equipamen-

to pronto, funcionado, em operação. Pra lhe dizer a verdade a Arena entrou 

em operação, oficialmente, em 03 de junho do ano passado e a gente pagou 

o ressarcimento pelo investimento da obra em dezembro. 


