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RESUMO 

O fenômeno da difusão de políticas vem cada vez chamando mais atenção dos cientistas 
políticos, especialmente no campo das políticas públicas. Talvez um dos maiores exemplos do 
fenômeno seja a difusão da reforma da previdência na América Latina. A literatura sobre a 
reforma enfoca os processos de aprendizado racional para explicar a dimensão da reforma e, 
outra parte da literatura, enfatiza o papel da imitação na formulação das reformas, mas sem 
considerar o peso da legitimidade. Assim, este trabalho toma as instituições como variáveis 
independentes e faz uma tentativa séria de introduzir o institucionalismo sociológico na 
análise de políticas públicas, sustentando que a reforma da previdência foi guiada pela adoção 
do “mito da privatização” que gerou o isomorfismo institucional, no qual as organizações 
tornam-se similares sem necessariamente tornarem-se mais eficientes. 

Palavras-Chave: Difusão de Políticas, Reforma da Previdência, América Latina, Mitos 
Racionais, Isomorfismo Institucional 

ABSTRACT 

The phenomenon of policy diffusion is growing the attention of many political scientists, 
specially, in the public policy field. Perhaps one of the major examples of this phenomenon is 
the diffusion of pension reform in Latin America. Part of the literature about pension reform 
focuses on rational learning processes to explain his dimension and an alternative branch 
emphasizes the imitation process, but without taking in consideration the role of legitimacy as 
an important dimension in this process. Thus, in this work we propose to take the institutions 
as independent variable and attempt to introduce the sociological institutionalism in the public 
policy analysis. We support that pension reform in Latin America was driven by the adoption 
of a “Myth of Privatization” that  has generate the Institutional Isomorfism in a process that 
make organizations more similar without necessarily making them more efficient. 

Key-words: Policy Diffusion, Pension Reform, Latin America, Rational Myths, Institutional 
Isomorfism 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

  

 

 A vida humana é muito frágil e o mundo cheio de incertezas. A impossibilidade de 

controlar as forças naturais parece forçar os seres humanos a construírem mecanismos 

artificiais a fim de tornar a vida menos difícil, diminuindo a sombra da incerteza. Domenico 

De Masi (1999), um renomado sociólogo italiano, diz que o homem sempre travou uma luta 

incansável contra a feiúra, a dor, o cansaço e a morte. Não é a toa que muitos acreditam em 

vida após a morte e encontram nas religiões um fôlego para tornar a sobrevivência menos 

angustiante, em um mundo tão incerto. A maioria de nós confia nas virtudes dos 

relacionamentos amorosos, no casamento, na divisão da vida com algum companheiro, talvez 

como uma forma de tornar a vida menos solitária; outros dedicam sua vida à educação formal, 

à academia, no intuito de contribuir com o avanço de alguma área do conhecimento. Parece, 

então, imanente ao ser humano a atividade criativa de construir meios de iluminar o espectro 

sobranceiro da incerteza e da imprevisibilidade. Na vida em sociedade, esta atividade possui 

reflexos profundos ao nosso redor e, em quase todas as áreas da atividade humana, é possível 

encontrar estas estruturas que visam garantir uma ordem, um padrão, uma previsibilidade e 

um pouco mais de certeza à vida social. A tais estruturas damos o nome de ‘Instituições’. 
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As Ciências Sociais possuem uma tradição de análise das instituições que se origina 

em Weber e tenta explicar uma gama de fenômenos sociais através da análise institucional. A 

idéia é que a crescente complexidade das sociedades modernas e o processo contínuo de 

racionalização alimentam a burocratização, pois os indivíduos perdem o controle de situações 

coletivas que passam a ser geridas por um conjunto de normas padronizadas e que oferecem 

respostas imediatas para os problemas. Recentemente, a teoria institucional ganhou nova 

roupagem com teóricos não-institucionalistas, que deram um novo fôlego para a análise 

institucional em resposta à crescente concentração de análises micro-sociais, fundadas na ação 

racional dos indivíduos. No entanto, atualmente, o novo institucionalismo divide-se em mais 

de uma variante e é possível definir dois pontos centrais sobre estes ramos: 1) se dividem em 

mais de uma concepção de instituição; 2) possuem como cerne teórico o interesse em estudar 

as instituições como variáveis independentes. Convencionalmente, alguns autores dividem o 

“novo institucionalismo” em três famílias: Institucionalismo Econômico, Histórico e 

Sociológico (HALL e TAYLOR, 2003; IMMERGUT, 1998).  

Na Ciência Política, os paradigmas institucionalistas têm sido utilizados para analisar a 

mudança institucional a partir de diversos prismas. O Institucionalismo da Escolha Racional 

informa que as instituições surgem para diminuir custos de transação e eliminar problemas de 

ação coletiva. Desse modo, a ênfase no desenho institucional torna-se relevante porque 

representa as regras com as quais os indivíduos agem para manter ou alterar as instituições. O 

Institucionalismo Histórico, por sua vez, traz uma abordagem que apresenta a dependência do 

trajeto de cada política setorial como importante elemento que determina as escolhas futuras. 

E o Institucionalismo Sociológico - que tem origem na teoria organizacional - enfatiza que as 

instituições são resultados da ação humana, mas possuem propriedades distintas que não 

permitem reduzi-las a um simples agregado de indivíduos. Além disso, os proponentes desta 

escola postulam que, embora sejam resultados da ação humana, as instituições não são 

necessariamente produtos da ação consciente dos indivíduos. A ênfase na explicação por 

mecanismos cognitivos e culturais tenta levar em conta como os indivíduos legitimam suas 

instituições e, conseqüentemente, como elas impactam no comportamento e no pensamento 

dos indivíduos e dos atores coletivos (DIMAGGIO e POWELL, 1991; LAWRENCE e 

SUDDABY, 2005). 

No campo das políticas públicas, as mais vibrantes discussões giram em torno da 

mudança institucional e da difusão de políticas. Como políticas adotadas em um contexto 

específico podem se tornar soluções para problemas em outros países? Através de quais 
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mecanismos estas políticas são difundidas? Pelas idéias? Pelas relações de poder e 

dominação? Ou seria simples mimetismo?  

O debate tem se tornado muito excitante e pela riqueza de abordagens e reflexões 

sobre estas questões, é possível perceber que são cada vez mais refinadas as tentativas de 

explicar o fenômeno da difusão de políticas. Neste sentido, um dos maiores exemplos do 

poder deste fenômeno pode ser visto na onda de reformas estruturais da previdência, que nas 

ultimas décadas varreu algumas regiões do mundo. Muitos teóricos consideram que a 

América Latina foi palco de um dos maiores exemplos de reformas estruturais dos sistemas de 

seguridade social. A política de reforma adotada no Chile durante os anos 80, foi considerada 

um modelo de reforma estrutural e influenciou os outros países a adotar reformas similares, 

privatizando total ou parcialmente os seus sistemas de pensões. Que mecanismos promoveram 

mudanças tão profundas? Por que os países vizinhos adotaram reformas similares? Pela 

proximidade geográfica, ou através de algum mecanismo de coerção?  

Este trabalho almeja fornecer uma contribuição para este debate apresentando uma 

abordagem ainda pouco explorada no campo das políticas públicas e, sobretudo, para explicar 

a difusão de políticas. Para dar cabo a este objetivo, o primeiro capítulo faz uma revisão da 

teoria institucional apresentando os principais argumentos teóricos do Institucionalismo 

Sociológico e discutindo de forma mais ampla quais as abordagens e os modelos de análise 

disponíveis. Dentre esses mecanismos, serão discutidos com maior ênfase os Mitos Racionais 

e o Isomorfismo Institucional, em virtude da influência que estes dois processos exercerão no 

restante deste trabalho. 

O segundo capítulo propõe a repensar a reforma da previdência a partir da literatura já 

produzida. O objetivo será enfocar os pontos negligenciados pela literatura e esclarecer o 

papel dos atores domésticos no processo de reforma das organizações financeiras 

internacionais, e das condições macroeconômicas dos países. A literatura sobre a reforma se 

divide entre três variantes: a primeira enfatiza o peso das condições macroeconômicas como 

elemento determinante na adoção de reformas estruturais, a não sustentabilidade do sistema 

de pensões e a situação fiscal arrochada dos países latino-americanos vulneráveis às crises 

externas. A segunda variante centra atenção no poder de coerção das organizações financeiras 

internacionais, através das condicionalidades consignadas aos empréstimos, e as considera 

como sendo as principais fontes de difusão da reforma. A outra variante focaliza os atores 

domésticos, o legislativo, o executivo, os sindicatos e associações, apontando que as 



11 

 

estratégias adotadas por estes atores é que determinaram o caminho que a reforma tomou em 

cada país. Ainda neste capítulo, apresentamos o principal argumento contido neste trabalho 

que discute que a adoção de um mito racional, o “mito da privatização”, foi o mecanismo 

central que promoveu o isomorfismo institucional na reforma da previdência. 

Este Mito é discutido com mais propriedade no terceiro capítulo, onde será 

apresentada, a partir da análise da teoria institucional e da literatura sobre a reforma, uma 

reflexão sobre a criação do Mito da Privatização e seu impacto nas organizações 

previdenciárias. Além disso, também será feita uma discussão sobre os ambientes 

institucionais que disputavam o direcionamento das políticas sociais e o papel estratégico dos 

atores domésticos. Também são desenvolvidas algumas proposições que orientam a análise 

deste trabalho e também podem ajudar pesquisas futuras nessa mesma linha. As proposições 

versam sobre a alteração do ambiente institucional, a adoção dos mitos racionais e a avaliação 

do isomorfismo institucional. Nesta última, faz-se um esforço para delimitar alguns critérios 

que ajudam a avaliar a ocorrência do isomorfismo institucional no campo das organizações 

previdenciárias. 

 Utilizando estes critérios de avaliação, o quarto capítulo traz uma discussão 

sobre o processo de reforma em nove países – incluindo o Chile, pois o seu modelo de 

reforma serviu de base para a criação do Mito da Privatização. Na análise feita sobre cada 

país, buscou-se verificar o grau de alteração das estruturas formais das organizações 

previdenciárias e a adoção de critérios externos de avaliação. Estes critérios apresentam o 

nível de legitimidade ou ilegitimidade da reforma, de acordo com as prescrições contidas no 

Mito da Privatização. Também se analisou os processos de estabilização das organizações 

junto aos novos ambientes institucionais, que decorrem dos acordos que garantem a 

manutenção das organizações dentro do novo ambiente institucional. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

DESEMBALANDO OS ARGUMENTOS INSTITUCIONAIS1

 

 

 

1.1 Primeiras Teorizações 

 A noção de que as organizações tornam-se cada vez mais similares não é recente, 

tampouco é de hoje que muitos se dedicam a explicar este fenômeno. Para Weber (1968) o 

processo de racionalização era inerente ao crescimento estrutural das organizações que ao se 

tornarem mais complexas, devido à competição e ao seu crescimento, necessitavam de 

respostas padronizadas para os problemas gerados por este ambiente. Esta concepção 

fundamentada pelo autor deu origem ao primeiro modelo de análise das organizações, que se 

embasa na concepção de que a burocratização e os problemas gerados pelas organizações em 

interação, orientadas pela busca da eficiência, eram as forças motrizes que as tornavam mais 

similares em sua estrutura e organização. 

                                                 
1 O título deste capítulo foi inteiramente “inspirado” no trabalho de W.Richard Scott (1991) ‘Unpacking 
Institutional Arguments’ In DiMaggio, Paul., Powell, Walter.  The New institutionalism in Organizational 
Analysis, The University Chicago Press.Chicago and London. 
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 Assim, os primeiros estudos em análise organizacional foram fortemente influenciados 

por esta concepção. Um exemplo dessas primeiras formulações é encontrado em Blau e Scott 

(1970), que analisam a natureza das organizações a partir da teoria de Weber, enfatizando os 

tipos de autoridade e a organização burocrática. Nesse esforço teórico, os autores 

introduziram uma inovação em complemento à teoria de Weber ao definir o conceito de 

organizações informais. Especialmente neste ponto, parece ser bastante relevante a definição 

mais refinada sobre as organizações sociais, as organizações formais e, por conseguinte, a 

diferenciação entre organização formal e informal. Para os autores, parecia fundamental, 

naquele momento, definir conceitualmente as diferentes formas de organização. Então eles 

definem uma organização social como: 

[...] As maneiras nas quais a conduta humana se organiza socialmente, isto é, 
às regularidades observadas no comportamento das pessoas, regularidades 
essas mais devidas às condutas sociais, nas quais essas pessoas se 
encontram, do que às suas características fisiológicas ou psicológicas como 
individuo. (BLAU e SCOTT, 1970:14) 

 E mais, eles precisam que o comportamento social é fortemente influenciado por dois 

elementos principais: a estrutura das relações sociais e as crenças e orientações coletivas. Esta 

organização social diverge essencialmente da organização formal pelo fato de que esta última 

é estabelecida deliberadamente para certo fim. Portanto, estabelecida com o propósito 

explícito de consecução de um determinado fim, seus componentes estabelecem um conjunto 

de regras que permearão a atividade desta organização, ou seja, um plano racional de 

atividade. Assim, segundo os autores, as organizações informais nascem e se nutrem das 

organizações formais, ou seja, a informalidade se alimenta da própria formalidade das 

organizações. Observe-se a definição dos autores: 

As raízes desses sistemas informais estão cravadas na própria organização 
formal e se nutrem da própria formalidade de seus arranjos. As regras 
oficiais devem ter alcance suficiente para poderem cobrir a multidão de 
situações que possam aparecer. Mas a aplicação dessas regras gerais a casos 
particulares muitas vezes traz problemas, a hábitos informais tendem a 
aparecer, os quais fornecem soluções para esses problemas. (BLAU e 
SCOTT, 1970:18) 

 Outra contribuição dada pelos autores foi o desenho das primeiras linhas do conceito 

de ambiente institucional, analisado à época como o ambiente social ou o contexto social das 

organizações. O ambiente social das organizações era considerado ambíguo e pouco 

delineado, pois embora influenciasse as organizações também era possível que as 

organizações o influenciassem. O progresso tecnológico era um exemplo desse tipo de 
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ambigüidade, já que era parte do ambiente social e parte das organizações em particular, que 

divergiam entre si nos estágios de avanço tecnológico. Assim, parte-se da idéia dos “papéis 

sociais” que os atores assumiam como resposta às relações e expectativas geradas dentro deste 

ambiente, portanto, o ponto de partida é de que o ambiente influencia as organizações.  

 Eles sugerem, então, que para compreender como as organizações são influenciadas 

pelo seu ambiente, a comparação de culturas torna-se um mecanismo importante. Segundo 

essa perspectiva, a comparação de culturas seria uma forma de delimitar o ambiente social das 

organizações, analisando as diferenças entre o conjunto de valores e crenças socialmente 

compartilhados.  

Já que o contexto social, no qual uma organização opera, muitas vezes 
encontra expressão nas características dessa organização, as diferenças 
pronunciadas observadas nas comparações entre diversas culturas fornecem 
uma oportunidade para testarem-se as hipóteses a respeito das inter-relações 
entre as características organizacionais dentro de uma mesma sociedade. 
(BLAU e SCOTT, 1970: 236) 

 Além de apontar a análise das culturas como uma forma de compreender os efeitos do 

ambiente social sobre as instituições, os autores consideram essencial analisar a complexidade 

tecnológica como forma de compreender o modo pelo qual a competição entre as 

organizações interfere em suas estruturas, não só na estrutura de produção de bens, mas 

também nos mecanismos de controle da eficiência. Como será visto ainda neste capítulo, a 

proposta de análise das diferentes culturas aventada pelos autores foi superada décadas depois 

pelo advento da globalização e a conseqüente interdependência entre organizações. 

Organizações sediadas em diferentes países são simultaneamente bombardeadas por diversas 

mensagens que atravessam países e culturas. Assim, a análise proposta pelos autores perde 

muito de seu poder explicativo. Por fim, ver-se-á ainda que o trabalho de Blau e Scott 

forneceu importantes caminhos para a pesquisa institucional, delineando as duas variantes que 

tentam explicar a mudança organizacional: os efeitos técnicos e os efeitos do ambiente 

institucional que pressionam as instituições. 

 

1.2 Modelos Top-Down 

 Como visto anteriormente, o trabalho de Blau e Scott (1970) abriu caminho para a 

construção de um modelo de análise organizacional chamado de modelo Top-down. O nome é 

uma referência ao nível de análise e de explicação desse modelo, que parte de um nível 
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superior (agregado) para um nível inferior (individual). Nas teorizações precedentes, o foco 

analítico recaia sobre os efeitos das pressões técnicas sobre as organizações, concentrando-se 

no processo de produção e na estrutura burocrática, ou seja, no problema do controle e da 

coordenação das atividades. A premissa central se baseava na idéia contida na teoria de 

Weber de que a maior complexidade traz consigo a necessidade de um processo de 

racionalização que se operacionaliza através da estrutura burocrática (BLAU e SCOTT, 

1970). 

 No entanto, os proponentes do modelo Top-Down promovem uma guinada na agenda 

de pesquisa ao propor outro nível de explicação. A primeira grande mudança é a forte rejeição 

aos modelos racionais. A segunda consiste na afirmação de que muitas organizações não são 

pressionadas pelos problemas técnicos, como proposto nas teorizações anteriores, nem 

pressionadas pela busca da eficiência, mas são pressionadas pelo ambiente institucional, pela 

necessidade de legitimidade e suporte social. Nesta linha, dois poderosos argumentos são 

construídos para explicar como as organizações tornam-se mais similares: o primeiro 

argumento, desenvolvido por Meyer e Rowan (1991), sustenta que as organizações refletem 

os rituais, cerimônias e mitos sociais racionalmente construídos que dão legitimidade e 

suporte social as organizações, tornando-as mais similares entre si. O segundo argumento foi 

desenvolvido por DiMaggio e Powell (1991) e afirma que as organizações tornam-se mais 

similares entre si, sem necessariamente tornarem-se mais eficientes, dando origem ao 

isomorfismo institucional.  

 Pela maneira como estes argumentos terão influência no decorrer do presente trabalho, 

eles serão analisados com maior atenção adiante, buscando-se esclarecer seus conceitos mais 

importantes, seus limites e observando os refinamentos posteriores produzidos pelas 

pesquisas empíricas. Além disso, tentar-se-á enfatizar a forma como os mesmos influenciarão 

o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.2.1 Os Mitos Racionais 

 Meyer e Rowan (1991), em um trabalho publicado originalmente em 1977, lançam a 

idéia de que as organizações refletem os mitos racionais do seu ambiente institucional. Este 

trabalho construiu um modelo que rejeitava a análise racional proposta nas teorizações 

anteriores, que sustentavam que uma das fontes de estrutura formal das organizações era o 



16 

 

processo de racionalização burocrático. Rejeitava também o conceito de que a organização 

formal surgia de forma deliberada para certo fim. Segundo os autores, as teorias precedentes 

negligenciaram uma fonte alternativa de estrutura formal que foi proposta pelo próprio 

Weber: a legitimidade das estruturas formais racionalizadas. Nas teorias precedentes, a 

legitimidade era tomada como dada através das normas de racionalidade. No entanto, eles 

argumentam que as estruturas formais e a própria racionalidade são socialmente construídas e 

não se sustentam num vácuo, mas surgem e se mantêm dentro de uma estrutura específica de 

significados, regras e crenças.  

Estruturas formais não são apenas criaturas de sua rede de relações na 
organização social. Nas sociedades modernas, os elementos das estruturas 
formais racionalizadas estão profundamente enraizados, e refletem uma 
compreensão generalizada da realidade social. Muitos cargos, políticas, 
programas e procedimentos das organizações modernas são reforçados pela 
opinião pública, pela visão de eleitores importantes, pelo conhecimento 
legitimado através do sistema educacional, pelo prestígio social, pelas leis e 
pela definição de negligência e de prudência usada pelos tribunais. Tais 
elementos da estrutura formal são manifestações de poderosas regras 
institucionais as quais funcionam como mitos altamente racionalizados que 
estão amarrados a uma organização particular.2 (MEYER e ROWAN, 1991: 
44) 

 Um mito racional é definido como um meio “taken-for-granted” para levar a cabo um 

fim organizacional. Os mitos possuem duas características essenciais: 

1) [...] são prescrições racionalizadas e impessoais que identificam vários propósitos sociais como 

técnicos e especificam os meios apropriados para consecução destes objetivos racionalmente 

(MEYER e ROWAN, 1991:44)3. 

2) [...] eles são altamente institucionalizados e isso de alguma maneira está acima da opinião de 

qualquer individuo ou organização (MEYER e ROWAN, 1991:44)4. 

                                                 
Tradução Livre “Formal structures are not only creatures of their relational networks in the social organization. 
In modern societies, the elements of rationalized formal structure are deeply ingrained in, and reflect, 
widespread understandings of social reality. Many of the positions, policies, programs, and procedures of 
modern organizations are enforced by public opinion, by the views of important constituents, by knowledge 
legitimated through the educational system, by social prestige, by the laws, and by definitions of negligence 
and prudence used by the courts. Such elements of formal structure are manifestations of powerful rules which 
function as highly rationalized myths that are binding on particular organizations.” (MEYER e ROWAN, 
1991:44) 

3 Tradução Livre: “[…] they are rationalized and impersonal prescriptions that identify various social purposes 
as technical ones and specify in a rulelike way the appropriate means to pursue these technical purposes 
rationally.” (MEYER e ROWAN, 1991:44) 
4 Tradução Livre: “[…] they are highly institutionalized and thus in some measure beyond the discretion of any 
individual participant or organization.” (MEYER e ROWAN, 1991:44) 
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Dessa forma, muitos são os mitos que se encontram nas estruturas formais das 

organizações. As profissões existentes dentro das organizações, as ideologias que orientam os 

programas, os procedimentos técnicos de produção considerados racionais e eficientes a 

despeito da avaliação de seus resultados, o grau de escolarização, etc. Estes mitos são todos 

considerados adequados, racionais e necessários, por isso as organizações os adotam a fim de 

evitar a ilegitimidade (MEYER e ROWAN, 1991). 

 Esta definição fundamenta a idéia central dos autores de que os mitos racionais 

contribuem para o isomorfismo institucional, pois definem novas áreas de atividade para as 

organizações e as novas organizações formais emergem dentro deste domínio, já as 

organizações existentes se adequam a este ambiente, tornando-se mais isomórficas. Portanto, 

a sociedade moderna está carregada de regras altamente institucionalizadas que funcionam 

como mitos que descrevem meios apropriados e racionais, tomados como legítimos e 

garantidos para a consecução de algum fim organizacional. 

 

1.2.2 A Origem dos Mitos Racionais  

 Embora reconheça a diferenciação das implicações sobre as organizações das pressões 

técnicas e do ambiente institucional, esta abordagem identifica que seus efeitos são diferentes 

no âmbito organizacional, no entanto, sinaliza para a necessidade de uma maior integração 

entre estas duas variantes de análise, acrescentando que as duas explicações não são 

inteiramente inconsistentes, pois ambas conduzem ao isomorfismo institucional. Portanto, 

Meyer e Rowan (1991) apontam que a integração teórica destas variantes parece fundamental 

para o próprio acúmulo de conhecimento desta escola. Dessa forma, eles sugerem que para 

compreender as origens dos mitos racionais é necessário levar em conta todo o sistema 

institucional e não parte dele, como ocorre nestas variantes. A idéia central é de que a própria 

burocratização é em parte causada pela proliferação dos mitos racionais. Assim, três 

mecanismos específicos são observados e potencializados como criadores de mitos racionais: 

as complexas redes de relações, o nível da organização coletiva do ambiente e os esforços de 

liderança das organizações locais. 

 A complexidade das redes de relações sociais, sua densidade e inter-conectividade são 

fortes condições para o surgimento de mitos racionais, muitos deles com grande potencial de 

generalização, como contratos e a ênfase em conhecimentos técnicos. Estes mitos se 
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generalizam de forma rápida, pois podem ser aplicados a situações diversas e são tidos como 

práticas eficientes. Além disso, os mitos que surgem a partir das redes sociais ganham maior 

difusão através das leis, do sistema educacional e da opinião pública que os transformam em 

mecanismos vantajosos para a construção de legitimidade. 

 Outra fonte de mitos é a estrutura da organização coletiva do ambiente, que se refere a 

estruturas coletivas generalizadas que se configuram em diversos níveis. A estrutura do 

Estado é um exemplo deste tipo de organização coletiva baseada em mandatos que se dividem 

em diversos níveis de administração, onde cada um deles é legitimado pelo nível superior e 

cria suas regras assumindo a jurisdição sobre determinada atividade, e esses diversos níveis de 

organização potencializam o surgimento dos mitos racionais. Por fim, a liderança de 

organizações locais também pode criar mitos racionais, já que organizações mais poderosas 

podem tentar institucionalizar seus objetivos e estruturas forçando as organizações em sua 

rede de relações a adotar seus modelos. Dessa forma, essas organizações buscam legitimar 

seus objetivos tornando-os regras institucionais (MEYER e ROWAN, 1991). 

 A adoção destes mitos racionais como respostas consideradas garantidas, eficientes e 

acima de interpretações acerca de sua eficácia, possui fortes impactos nas organizações. O 

principal impacto é chamado de isomorfismo institucional, que consiste num movimento 

individual das organizações em se assemelhar ao ambiente institucional adotando suas regras 

e mitos, causando então o efeito que torna as organizações mais similares. Segundo Meyer e 

Rowan (1991), o isomorfismo institucional causa três conseqüências principais nas 

organizações: 1) a alteração de sua estrutura formal resultante da incorporação de elementos 

em termos de legitimidade ao invés de eficiência; 2) a adoção de critérios externos de 

avaliação de sua estrutura e; 3) a dependência de instituições externas para a manutenção de 

sua estabilidade. Em resumo, os autores definem o impacto do ambiente institucional sobre as 

organizações da seguinte maneira: 

[...] Isomorfismo institucional promove o sucesso e a sobrevivência das 
organizações. Incorporando estruturas formais externamente legitimadas 
aumenta o comprometimento dos participantes internos e dos eleitores 
externos. E o uso de critérios externos de avaliação – isto é, indo em direção 
ao status na sociedade de uma subunidade ao invés de um sistema 
independente – pode habilitar uma organização a continuar bem-sucedida 
pela definição social, protegendo-a do insucesso.5 (MEYER e ROWAN, 
1991:49) 

                                                 
5 “[…] Institutional isomorphism promotes the success and survival of organizations. Incorporating externally 
legitimated formal structures increases the commitment of internal participants and external constituents. And 
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 As organizações aderem às prescrições dos mitos como uma forma de proteção contra 

o questionamento de sua conduta. Então, elas alteram sua estrutura formal tornando-se 

isomórficas ao seu ambiente institucional, legitimando-se perante os demais atores sociais, e 

usam essa legitimidade para fortalecer seu apoio e garantir sua sobrevivência. Uma das 

mudanças mais visíveis na estrutura formal das organizações é a evolução da linguagem 

organizacional. Ao se tornarem isomórficas, as organizações adotam o “discurso” do 

ambiente institucional enfatizando os seus procedimentos, seus objetivos e suas políticas, 

através de um relato considerado racional, relevante e, sobretudo, legítimo, pois os custos da 

ilegitimidade podem ser muito duros para algumas organizações. Dessa forma, o isomorfismo 

institucional através da adoção dos mitos representa uma garantia de sobrevivência, já que em 

alguns casos, uma prática ilegítima ou negligente também pode ser considerada ilegal perante 

a lei, o que acarreta sanções muito pesadas às organizações que conduzem tais práticas.  

 Outra mudança visível é a utilização de critérios externos de avaliação. As 

organizações podem introduzir alguns elementos em sua estrutura a fim de receber uma 

certificação externa, ou ainda, participar de cerimônias de premiação como uma forma de 

demonstrar socialmente a sua boa forma e obter legitimidade perante seus eleitores, 

acionistas, investidores ou o público em geral. Ao se tornarem isomórficas, as organizações 

tornam-se também mais estáveis, pois, fazendo parte de um amplo sistema, seu apoio passa a 

não depender inteiramente de seu desempenho, pois os ambientes institucionais funcionam 

como monopólios que protegem as organizações contra turbulências. O sucesso de uma 

organização não depende apenas da eficiência do controle de suas atividades produtivas, a 

legitimidade e o apoio social também são fundamentais para a sua sobrevivência. Em 

ambientes ou campos organizacionais altamente estruturados, o apoio e a legitimidade são 

obtidos através do isomorfismo institucional, e a adoção dos mitos racionais em suas 

estruturas fornece às organizações uma fonte de apoio e legitimidade. Ao menos esta é a 

hipótese dos autores: 

[...] Organizações que incorporam elementos racionalizados e socialmente 

legitimados em suas estruturas maximizam sua legitimidade e aumentam 

suas fontes e capacidades de sobrevivência. [...] Da mesma forma, as 

organizações falham quando desviam das prescrições dos mitos 

institucionalizados; à parte a eficiência técnica, organizações que inovam em 
                                                                                                                                                      
the use of external assessment criteria – that is, moving toward the status in society of a subunit rather than an 
independent system – can enable an organization to remain successful by social definition, buffering it from 
failure.” (MEYER e ROWAN, 1991: 49) 
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importantes linhas estruturais sofrem consideráveis custos em legitimidade. 

(MEYER e ROWAN, 1991: 53)6

 Entretanto, os autores apontam que existem vários tipos de organizações que, embora 

estejam todas enraizadas num contexto social, algumas estão mais sujeitas às pressões 

oriundas do mercado e outras sofrem pressões por legitimidade e confiança. Então, as 

organizações que usam rotinas, que em um contexto de competição necessitam ter o controle 

de sua produção e a eficiência no controle de suas atividades, determinam seu sucesso. Mas, 

as incertezas provocadas pela imprevisibilidade das contingências técnicas ou da adaptação a 

uma mudança ambiental, não são resolvidas pela eficiência, nesse caso, a promoção de 

confiança e legitimidade ocorre através do isomorfismo institucional. 

 

1.2.3 Isomorfismo Institucional 

Em consonância com a abordagem anterior DiMaggio e Powell (1991:64) construíram 

a teoria dos Isomorfismos Institucionais, originalmente publicada em 1983, como parte de 

umas das maiores contribuições para o novo institucionalismo sociológico. Um importante 

conceito criado pelos autores é o de campo organizacional, que serve como base para os 

estudos sobre as organizações. Como variante teórica que enfatiza o papel da pressão que o 

ambiente institucional exerce sobre as instituições, leva em conta as respostas que os 

indivíduos e as organizações dão a estas pressões e busca compreender o seu efeito sobre as 

instituições. O principal argumento é de que a burocratização das organizações e do Estado 

foi alcançada, mas suas causas mudaram. Contrariando a idéia de que as instituições se 

tornam cada vez mais eficientes e conseqüentemente mais similares, eles argumentam que a 

mudança estrutural das organizações parece não ser mais orientada pela competição em busca 

da eficiência, mas sim por um processo que leva as instituições a se tornarem mais similares, 

sem necessariamente se tornarem mais eficientes. Os Campos estruturais altamente 

organizados: 

[...] fornecem um contexto em que esforços individuais para lidar 
racionalmente com a incerteza e com restrições geralmente levam, de 
maneira conjunta, a homogeneidade de estrutura, cultura e resultados.7  

                                                 
6 “[...] Organizations that incorporate societally legitimated rationalized elements in their formal structures 
maximize their legitimacy and increase their resources and survival capabilities. […] In the same way, 
organizations fail when they deviate from the prescriptions of institutionalizing myths: quite apart from technical 
efficiency, organizations which innovate in important structural ways bear considerable costs in legitimacy.” 
(MEYER e ROWAN, 1991:.53) 
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Os campos organizacionais são definidos como um conjunto de organizações que 

constituem uma área da vida institucional, que se estruturam a partir de quatro elementos:  

1) “um aumento na amplitude da interação entre as organizações no campo” 

2) “o surgimento de estruturas de dominação e padrões de coalizões interorganizacionais 

claramente definidos”;  

3) ”um aumento na carga de informação com a qual as organizações dentro de um campo 

devem lidar”; 

4) “e o desenvolvimento de uma conscientização mútua entre os participantes de um grupo 

de organizações de que estão envolvidos em um negócio comum”.8 (DIMAGGIO e 

POWELL, 1991:64) 

Em suma, a estruturação de um campo organizacional se define a partir da formação 

de uma rede institucional. Em campos organizacionais, as diferentes organizações interagem 

sob condições de interdependência assimétrica, e motivadas pela competição são levadas a se 

tornarem mais similares. 

As organizações podem modificar suas metas ou desenvolver novas práticas, 
e novas organizações podem entrar no campo. Mas, em longo prazo, atores 
organizacionais que tomam decisões racionais constroem em torno de si 
mesmos um ambiente que restringe suas habilidades em continuar mudando 
nos anos seguintes. (DIMAGGIO e POWELL, 1991:65)9

 A idéia de que indivíduos e atores coletivos tomam decisões racionais não significa 

necessariamente que seus efeitos e conseqüências sejam conscientes. Pois como foi 

demonstrado por Granovetter (1980), este tipo de situação pode ser bem descrito como um 

dilema do prisioneiro com N atores que escolhem racionalmente a melhor estratégia 

individual, resultando no pior resultado coletivo. Em contextos de incerteza, os atores 

envolvidos num ambiente social recorrem à sua rede de contatos e interagem com os atores 

considerados mais legítimos ou bem-sucedidos, como uma escolha individual, entretanto, no 

                                                                                                                                                      
7 Tradução Livre. “...highly structured organizational fields provide a context in which individual efforts to deal 
rationally with uncertainty and constraint often lead, in the aggregate, to homogeneity in structure, culture, and 
output.” (DIMAGGIO e POWELL, 1991:64) 
8 Tradução Livre 1)an increase in the extent of interaction among organizations in the field”; 2) “the emergence 
of sharply defined interorganizational structures of domination and patterns of coalition”; 3) “an increase in the 
information load with which organizations in a field  must contend”; 4)”and a development of a mutual 
awareness among participants in a set of organizations that they are involved in a common enterprise” 
(DIMAGGIO e POWELL, 1991:.65) 
9 Tradução Livre “Organizations may change their goals or develop new pratices, and new organizations enter in 
the field. But in the long run, organizational actors making rational decisions construct around themselves an 
environment that constrains their ability to change further in later years.” (DIMAGGIO e POWELL, 1991:65) 
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nível agregado, tais escolhas individuais geram menos diversidade e ativam os mecanismos de 

isomorfismo institucional. Assim, DiMaggio e Powell (1991:8) expressam seu interesse 

nestas propriedades de unidades de análise supra-individuais que não podem ser reduzidas à 

simples agregação. Pois, envolvendo questões de legitimidade, os mecanismos cognitivo-

culturais, tais como ideologias e normas internalizadas, interferem na forma como os atores 

compreendem suas instituições. São essas unidades supra-individuais que constituem as 

respostas dos indivíduos e organizações às pressões do ambiente institucional. Existem três 

mecanismos de isomorfismo institucional:  

1) Isomorfismo Coercitivo: é um resultado de pressões formais e informais exercidas sobre as 

organizações por outras organizações das quais elas dependem e ainda pressões exercidas 

pelas expectativas culturais das sociedades. Essas pressões são definidas de forma ampla, 

podendo ser sentidas como coerção, persuasão ou algum tipo de acordo. Em campos 

organizacionais como o Estado, que estende sua influência para outras arenas da vida social, 

as organizações refletem cada vez mais as regras legitimadas pelo Estado. Portanto, 

organizações que dependem do Estado tendem a se tornar mais homogêneas em determinados 

domínios, acentuando este tipo de isomorfismo;  

2) Processos Miméticos: é um tipo de isomorfismo que não deriva da coerção; mas é 

resultado da incerteza que é uma poderosa força isomórfica que incentiva a imitação. Em 

contextos de interdependência assimétrica marcados pela incerteza, com problemas ambíguos 

e soluções pouco nítidas, a imitação pode ser uma estratégia viável e de baixo custo. Estes 

problemas ambíguos podem envolver questões de legitimidade e, nesse caso, as organizações 

tendem a seguir como modelo outras organizações que elas consideram mais legítimas ou 

bem-sucedidas;  

3) Pressões Normativas: é um mecanismo que enfatiza o papel da profissionalização dos 

trabalhadores. A formação de uma elite burocrática, através da educação formal que 

estabelece padrões e normas para os indivíduos que compõem as organizações, cria um 

processo de socialização profissional que atua como uma força isomórfica (DiMAGGIO e 

POWELL, 1991:67). 

 

1.3 Alguns Refinamentos 
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Um refinamento crucial para esta escola se refere ao conceito de instituição que, 

dentro dos ramos da teoria neo-institucional, é motivo de muita confusão. Existem muitos 

usos que podem contribuir para a falta de clareza metodológica e analítica deste conceito. 

Neste sentido, uma salutar contribuição foi fornecida por Jepperson (1991:143), no intuito de 

clarear o uso e o conceito de instituição. Em sua definição, instituições são “procedimentos 

estabelecidos e organizados” que refletem “seqüências padronizadas de interação”10. A 

inovação em sua contribuição, que parece clarear metodologicamente e analiticamente o uso 

do conceito de instituição, foi o estabelecimento das formas de institucionalização. Ele define 

três tipos primários de institucionalização: 1) organizações formais, 2) regimes e 3) cultura. 

Os dois últimos tipos são classificados como tipos de institucionalização informalmente 

organizados. Regimes são definidos como um tipo de institucionalização com algum sistema 

central de autoridade, com regras e sanções explicitamente codificadas. A cultura também é 

representada por regras e procedimentos sem a representação em organizações formais 

(JEPPERSON, 1991:150). 

 Em seqüência a estas reflexões alguns debates surgiram em torno dos limites do novo 

institucionalismo e da clareza de seus conceitos, em resposta a algumas restrições verificadas 

em pesquisas empíricas. Uma reflexão interessante foi tecida por Scott (1991) que chama a 

atenção para a inclusão de elementos culturais como uma variável importante desta escola. Os 

estudos de Meyer e Rowan (1991) sobre os mitos racionais foram importantes para a 

reconceitualização dos ambientes institucionais, a partir da ênfase nos mecanismos 

cognitivos, no conjunto de valores e crenças compartilhados e socialmente construídos, e ao 

enfatizar que sendo a própria racionalidade um produto social, não existe apenas uma, mas 

muitas formas de racionalidade, e existem concepções que competem entre si para explicar 

como um ambiente particular deve ser estruturado. (SCOTT, 1991:172).  Esta afirmação traz 

algumas outras conseqüências que devem ser levadas em consideração. Ao admitir que a 

racionalidade seja socialmente construída e as formas como os ambientes também são 

estruturados, se admite também, ao menos implicitamente, que existem vários ambientes 

institucionais que são diferentes e competem entre si. Embora este conceito não fosse 

aprofundado no trabalho de Meyer e Rowan, Scott identifica esta mensagem e sugere que 

diferentemente da abordagem de DiMaggio e Powell (1991), onde o conceito de ambiente 

institucional é bem monolítico e não deixa margem para a escolha estratégica, o enfoque de 

Meyer e Rowan (1991) permite analiticamente um modelo baseado na idéia de que as 

                                                 
10 “an organized, established procedure” “standardized interaction sequences” (JEPPERSON, 1991:143) 
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organizações não se comportam de forma passiva perante as pressões institucionais. Mesmo 

buscando o isomorfismo institucional, as organizações podem exercer uma escolha estratégica 

ao definir em qual ambiente ela deve se conectar e se tornar isomórfica. Em resumo, as 

organizações possuem uma margem para a escolha estratégica, já que vários ambientes 

institucionais competem e se diferenciam através de concepções diferentes acerca da 

estruturação de determinada área da vida social. 

 Outro importante refinamento, talvez um dos mais relevantes, foi proposto por Scott e 

Meyer (1991) através do conceito de setorização, que se propõe a fornecer um modelo de 

análise que integra as pressões técnicas e as pressões institucionais dentro de um único 

conjunto. Como se viu, as duas variantes analíticas que predominam nos modelos top-down 

giram em torno das pressões técnicas e das pressões institucionais sobre as instituições. Os 

estudos anteriores mostraram que cada uma dessas variantes possui efeitos diferentes sobre as 

organizações, no entanto, muitos analistas já consideravam possível uma integração entre as 

duas. Então, pareceu fundamental para a integração da agenda e o acúmulo de conhecimento 

desta escola, a integração entre as mesmas.  

 O conceito de setorização social é definido por Scott e Meyer (1991:117) da seguinte 

forma: 

[...] Uma coleção de organizações operando no mesmo domínio, 

identificadas pela similaridade de seus serviços, produtos ou funções, junto 

com aquelas organizações que influenciam criticamente o desempenho das 

organizações focais [...] Os limites dos setores sociais são definidos em 

termos funcionais, não em termos geográficos: os setores contêm  unidades 

que estão funcionalmente inter-relacionadas mesmo que elas estejam 

distantes geograficamente.11

 Assim, definidos os setores sociais orientados pelas funções que as organizações 

exercem na sociedade, embora esta própria conceituação implique em novos problemas de 

definição das fronteiras dos setores em virtude da diversidade de organizações existentes e, 

por conseguinte, da diversidade de produtos que são produzidos por estas organizações e, 

ainda, a necessidade de especificar a diferença entre produtos e serviços. Este modelo parece 

                                                 
11 “A collection of organizations operating in the same domain, as identified by the similarity of their services, 
products or functions, together with those organizations that critically influence the performance of the focal 
organizations (...) The boundaries of societal sectors are defined in functional, not geographical terms: sectors 
are comprised of units that are functionally interrelated even though they may be geographically remote.”  
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representar um salto qualitativo importante que, apesar de possuir novos problemas 

metodológicos, também possui alguns mecanismos para superá-los. Por exemplo, para 

superar a dificuldade da delimitação dos setores, os autores sugerem o uso da classificação de 

padrão industrial desenvolvida nos Estados Unidos, que prescreve uma hierarquização dentro 

dos setores incluindo, assim, as organizações focais dentro de uma rubrica mais generalizada 

de setor social; os transportes, como setor social deve incluir todos os meios (marítimo, aéreo 

e terrestre) bem como, em nível inferior, as demais organizações auxiliares que se conectam a 

ele. 

 Uma das conseqüências do modelo de setorização é a possibilidade de analisar as 

organizações a partir de uma combinação entre os efeitos técnicos e institucionais. Isso 

representa, de fato, uma inovação importante para o institucionalismo, pois permite a 

integração teórica entre essas variáveis e, sobretudo, permite uma melhor coordenação para a 

acumulação do conhecimento, já que pode representar um dispositivo heurístico relevante 

pela possibilidade de determinação de quais setores sociais ou organizações estão mais 

sujeitas a um dos dois tipos de pressão.  

 

Figura 1 
(SCOTT e MEYER, 1991:124) 
 
 A figura 1 é a reprodução do modelo combinado de ambientes técnico e institucional. 

Os ambientes técnicos são aqueles nos quais um produto ou serviço é produzido em um 

mercado onde as organizações são recompensadas pela eficiência no seu controle de 

produção. Portanto, as organizações que operam neste ambiente se preocupam em controlar e 

coordenar os seus processos técnicos como uma forma de se proteger de turbulências. Já os 

ambientes institucionais são caracterizados pela elaboração de regras nas quais as 

organizações devem entrar em conformidade para alcançar legitimidade. As regras podem ser 
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produzidas pela regulação de agências do Estado, das associações profissionais ou da opinião 

social generalizada, o que importa é que as organizações são recompensadas por estar em 

conformidade com estas regras (SCOTT e MEYER, 1991:123). 

 Outro refinamento relevante também produzido por Scott (2004) se refere à  idéia de 

que os modelos top-down tendem a seguir uma vertente “irracional”, isto é,  não deixam 

espaço para a ação estratégica dos indivíduos. Certamente, ele se refere à tendência de 

analisar o isomorfismo institucional através dos mitos e de outras vertentes que sustentam a 

premissa de que o ambiente (técnico ou institucional) exerce uma forte influência sobre as 

organizações e, por conseguinte, sobre os indivíduos. O autor sustenta que, embora o estudo 

de Meyer e Rowan (1991) deixe um espaço para a ação estratégica, ele não aborda a questão 

sobre qual é o efeito da ação dos indivíduos nas organizações. Portanto, ele sustenta que é 

fundamental também para o novo institucionalismo, fornecer um relato consistente dos efeitos 

que as ações dos indivíduos exercem sobre as organizações e o ambiente institucional. Esta 

nova linha de pesquisa parece ter sido evitada durante um longo período, talvez em virtude da 

veemente refutação que os autores desta escola impuseram aos modelos racionais, no entanto, 

o novo grande desafio parece ser justamente fornecer uma abordagem sobre o impacto da 

ação dos indivíduos nas organizações e no ambiente institucional mantendo, porém, a 

diferenciação desta abordagem com os modelos racionais. Para tal empreitada, muitos 

pesquisadores têm se dedicado a enfrentar este novo desafio construindo o chamado modelo 

Bottom-Up de análise que será revisado a seguir. 

 

1.4 Modelos Bottom-Up 

 

1.4.1 Institutional Entrepreneurship 

 A primeira abordagem deste modelo de análise se orienta pela tentativa de explicar 

como os atores se engajam na criação de novas instituições e na mudança das existentes. A 

ação dos atores depende da condição do campo organizacional, isto é, se ele está em 

formação, é estável ou está em crise. Pois, os empreendedores institucionais agem de acordo 

com sua posição, com os recursos e com a legitimidade que dispõem dentro do campo. Esta 

primeira abordagem foi produzida por Paul DiMaggio em 1988 e buscava chamar atenção 
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para o estudo de como os atores interessados influenciam seu contexto institucional no 

sentido de criar novas instituições ou alterar as existentes. 

Novas instituições surgem quando atores organizados com recursos 
suficientes (empreendedores institucionais) vêem uma oportunidade para 
realizar interesses que eles estimam altamente (DIMAGGIO, 1988:14 apud 
MAGUIRE, HARDY e LAWRENCE, 2004:658 ênfase no original)12

Maguire, Hardy e Lawrence (2004) em trabalho recente sobre empreendedores 

institucionais na defesa do tratamento do HIV no Canadá, chamaram atenção para a idéia de 

que é necessário estudar como as atividades de empreendedorismo institucional variam em 

diferentes contextos, especialmente é necessário compreender melhor como ocorre o 

empreendedorismo em campos organizacionais emergentes em virtude de suas características 

peculiares. Enquanto a abordagem inicial de DiMaggio se baseia na ação dos atores em 

campos organizacionais altamente estruturados, os autores argumentam que em campos 

organizacionais emergentes as condições para a ação de empreendedores institucionais são 

diferentes e, por isso, bastante convidativas para atores interessados. Eles elencam três 

motivos centrais: primeiro, a incerteza da ordem institucional fornece um ambiente propício 

para a ação estratégica e oportunista; segundo, em campos emergentes a recompensa pelo 

sucesso parece ser maior, pois os atores podem ter mais vantagens durante o processo de 

estruturação; terceiro, os campos emergentes apresentam novos desafios para os atores, pois 

as pressões isomórficas serão bem menores devido à inexistência de padrões estabelecidos e a 

difusão do poder torna a coerção pouco efetiva.  

O estudo identifica ainda três momentos da ação dos empreendedores institucionais 

em campos emergentes: a ocupação de posições chave com ampla legitimidade, a teorização 

de novas práticas e a institucionalização das novas práticas através de rotinas e valores. O 

trabalho trouxe algumas reflexões importantes que foram agregadas ao estudo do 

empreendedorismo institucional, notadamente, a diferença das condições para o 

empreendedorismo em campos emergentes. Embora os próprios autores reconheçam a pouca 

capacidade de generalização do trabalho, em virtude de se tratar de um estudo de caso bem 

focalizado no tratamento de uma doença particular como a AIDS, com seu tratamento 

peculiar e suas reverberações sociais específicas, é provável que tais condições não estejam 

presentes em outros casos. 

                                                 
12 Tradução Livre. “New institutions arise when organized actors with sufficient resources (institutional 
entrepreneurship) see in them an opportunity to realize interests that they value highly” (DIMAGGIO, 
1988:14 apud MAGUIRE, HARDY e LAWRENCE, 2004:658 ênfase no original) 
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 Os esforços de construir uma explicação sobre como os atores criam novas instituições 

sem retornar aos modelos racionais, sofreram algumas críticas importantes. Powell e Colyvas 

(2008:2) consideram que os esforços de construir essa explicação falham por não enfatizar 

que os atores estão envolvidos em um contexto de relações sociais contínuas, e ainda 

consideram que o empreendedorismo institucional se formou como uma resposta aos modelos 

Top-Down, que se caracterizam por uma abordagem over-socialized da ação humana. No 

entanto, sua abordagem consegue apenas apresentar “atores heróicos” que não enriquecem a 

literatura institucional. Como resposta, eles apontam a necessidade de construir uma 

abordagem de múltiplos níveis, que compreenda os diferentes níveis de institucionalização, já 

que os atores não se engajam somente em criar instituições, mas também em mantê-las e 

destituí-las. Para construir uma abordagem da ação, os indivíduos e atores organizacionais nos 

diferentes níveis de institucionalização, parece sugestivo o comentário de Hwang e Powell 

(2005) ao afirmarem que a ação dos indivíduos e atores organizacionais sempre será mais 

contextual do que agencial. Esta afirmação parece afastar o temor de que os modelos Bottom-

Up podem significar um retorno aos modelos racionais de análise. Este comentário parece ter 

sido levado em conta pelos autores que se esforçam em desenvolver uma estrutura teórica 

para a explicação da ação dos indivíduos nos diferentes níveis de institucionalização, como 

observado a seguir. 

 

1.4.2 Institutional Work 

 Em resposta à necessidade de compreender o papel da ação dos indivíduos através de 

um aparato teórico de múltiplos níveis, Lawrence e Suddaby (2005) construíram uma 

abordagem interessante que tenta agrupar teoricamente os argumentos sobre a ação dos 

indivíduos em criar, manter e destituir as instituições. Além do mérito de ser um dos 

primeiros trabalhos que tentam sistematizar os argumentos difusos dentro da teoria 

institucional - já que durante bastante tempo o papel dos indivíduos foi negligenciado dentro 

da literatura - este trabalho traz uma contribuição teórica importante, ao alocar de modo mais 

coerente a necessidade de explicar a ação dos indivíduos dentro de um quadro complementar 

aos modelos Top-Down. Em outras palavras, os autores argumentam que construir um 

modelo de explicação da ação dos indivíduos não é construir um modelo competitivo aos 

modelos que enfocam as pressões do ambiente, mas, antes, trata-se de construir um modelo 

que complementa e enriquece o arsenal teórico do novo institucionalismo.  
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 Assim, o modelo do funcionamento institucional (institutional work) se fundamenta 

em três pilares centrais: primeiro, “o estudo do funcionamento institucional pode iluminar a 

consciência, habilidade e a reflexividade dos atores individuais e coletivos”. Os autores tratam 

logo de reafirmar que este pilar não constitui, de forma alguma, um retorno aos modelos 

racionais, pois enfatizam que os atores são culturalmente competentes para lidar com campos 

organizacionais, ou seja, atores institucionalmente hábeis, o que sugere que a ação sempre 

será mais contextual do que agencial, seguindo o conselho de Hwang e Powell (2005). O 

segundo pilar se refere à idéia de que as “instituições são constituídas por indivíduos e atores 

coletivos por ação em maior ou menor grau consciência”. Dessa forma, o funcionamento 

institucional se ocupa em compreender as práticas de criação, manutenção e destituição das 

instituições. Finalmente, o terceiro pilar sustenta que não se deve separar a ação da prática, de 

forma que todas as ações dos indivíduos e atores coletivos ocorrem de campos com regras 

institucionalizadas. A ênfase da abordagem é compreender através de quais regras 

institucionalizadas os atores criam, mantêm ou destituem as instituições. 

 O primeiro conjunto de elementos desta abordagem foi o que mais recebeu atenção até 

agora entre os teóricos, trata-se dos mecanismos que os indivíduos utilizam para criar novas 

instituições. São nove elementos, divididos em três grupos, com três elementos cada. Os três 

primeiros tipos de funcionamento institucional são: “vesting”, “defining” e “advocacy” e 

refletem o trabalho político dos atores em reconstruir regras e redefinir os limites das 

instituições. O segundo grupo também possui três elementos: “constructing identities”, 

“changing norms” e “constructing networks” e envolvem as ações nas quais o sistema de 

crenças dos atores é reconfigurado. E o terceiro grupo é composto por mais três elementos: 

“mimicry”, “theorizing” e “educating” e enfatizam as ações que visam alterar as 

categorizações abstratas dos sistemas de significados. 

 O segundo conjunto de elementos abarca os mecanismos utilizados para manter as 

instituições. Segundo os autores, esse ramo foi bastante negligenciado pela literatura. Tal 

desatenção se deve por afirmações anteriores de que as instituições reproduziam suas regras, 

dessa forma, a manutenção das instituições era dada como automática. Contudo, os autores 

argumentam que é muito raro um tipo de instituição que não necessite de um conjunto de 

ações propositivas para sua manutenção, pois as instituições não se sustentam no vácuo. 

Assim, tenta-se superar este “gap” através dos seis elementos que compõem os mecanismos 

deste conjunto: “enabling work” que enfatiza a criação de regras que facilitam, apóiam e 

sustentam as instituições; “policing” que objetiva manter as instituições através de um 
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mecanismo de obediência por monitoração; “deterrence” que cria barreiras para a mudança 

institucional através de regras coercivas; “valorizing and demonizing” que mantêm as 

instituições fornecendo ao público exemplos dos fundamentos normativos de uma instituição; 

“mythologizing” que mistifica o passado da instituição objetivando valorizar seus 

fundamentos normativos; e, por fim, “embedding and routinizing” que busca enraizar os 

valores normativos da instituição dentro de suas práticas e rotinas organizacionais diárias. 

 O último conjunto de elementos que fundamentam a teoria do Institutional Work se 

ocupa de explicar os mecanismos que destituem as instituições, são três elementos: 

“disconnecting sanctions/rewards” onde os atores trabalham para desconectar as recompensas 

ou as sanções a determinadas práticas, tecnologias ou regras; “disassociating moral 

foundations” que funciona quando os atores desassociam determinadas práticas ou regras de 

sua base moral dentro de um determinado contexto cultural; e, finalmente, “undermining 

assumptions and beliefs” que objetiva minar as afirmações centrais e as opiniões acerca de 

suas práticas organizacionais, em outras palavras, este mecanismo busca atingir a legitimidade 

das instituições. 

 

1.5 Considerações acerca da teoria institucional 

 Neste capítulo foi feita uma revisão concisa dos principais arranjos teóricos que 

sustentam o institucionalismo sociológico, apresentando a evolução de seus modelos de 

análise e observando ainda os dilemas que rodeiam a agenda de pesquisas. Como foi visto, as 

primeiras teorizações propostas por Blau e Scott (1970) pavimentaram o caminho para a 

construção dos modelos Top-Down, baseando-se na rejeição dos modelos racionais de análise 

e movendo-se em direção a um nível de explicação macro social (over-socialized). A inclusão 

de elementos culturais trazida por Meyer e Rowan (1991) permitiu aos pesquisadores uma 

fonte importante de inspiração, especialmente na riqueza da abordagem, ao enfatizar o papel 

dos mitos racionais no isomorfismo institucional. Também é relevante a idéia de que a 

racionalidade é uma construção social que permitiu a reflexão acerca da multiplicidade dos 

ambientes institucionais disponíveis para as organizações se conectarem. Esta reflexão 

possibilitou a inclusão de uma dimensão estratégica, até então negligenciada, e abriu 

caminhos para reflexões posteriores. A contribuição de DiMaggio e Powell (1991) sobre o 

isomorfismo institucional foi indiscutivelmente seminal para os modelos Top-Down, pois 

sistematizou de forma mais coerente e empiricamente testável a teoria de que as organizações 
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tornam-se mais similares, sem necessariamente tornarem-se mais eficientes. Embora nesta 

abordagem a idéia de campos organizacionais altamente estruturados ou ambiente 

institucional, fosse mais monolítica e guardasse pouca relação com o modelo mais flexível de 

Meyer e Rowan (1991). Estas duas contribuições foram fundamentais, pois produziram fortes 

debates em torno da relação entre os efeitos das pressões técnicas e institucionais sobre as 

organizações. Estas duas variantes, inicialmente, pareciam competir dentro da teoria 

institucional até que Scott e Meyer (1991) organizaram teoricamente o que alguns estudos 

empíricos já demonstravam: que as duas variantes não competiam, mas se completavam. E 

mais, era possível que organizações sofressem ambas as pressões. Assim, a sistematização 

proposta pelo modelo Scott e Meyer produziu uma contribuição relevante ao codificar a 

questão e garantir uma integração mais harmônica entre as variantes, facilitando o acúmulo do 

conhecimento.  

 A partir dos modelos Top-Down, Scott (1991) chamou atenção para o fato de que a 

teoria institucional caminhava para modelos “irracionais”, sugerindo uma mudança para 

níveis menos agregados de explicação. Assim, os modelos Bottom-Up surgiram como 

resposta a esta tendência verificada ao longo da literatura, de produzir explicações cada vez 

mais macro sociais. O conceito de Empreendedorismo Institucional tentou suprir esta lacuna, 

no entanto, enfatizava apenas a ação em campos organizacionais já estruturados, sem levar em 

conta campos emergentes ou outros níveis de institucionalização. Dessa forma, alguns autores 

(HWANG e POWELL, 2005; POWELL e COLYVAS, 2008) apontaram a necessidade de 

construção de modelos de ação dos indivíduos em níveis diferentes de institucionalização e, 

ainda, a necessidade de explicitar os micro-fundamentos da teoria institucional. Com esta 

tarefa (LAWRENCE e SUDDABY, 2005) buscaram dentro da literatura institucional 

elementos para fundamentar uma teoria de múltiplos níveis da ação propositiva na criação, 

manutenção e destituição das instituições. Eles mantiveram as diferenças e restrições aos 

modelos racionais, enfatizando que a ação dos indivíduos era mais contextual que agencial, 

envolvendo indivíduos culturalmente capazes e enraizados num contexto institucional, que 

utilizavam suas habilidades para alterar o funcionamento institucional. Eles conseguiram 

elencar um conjunto de vários elementos difusos na teoria institucional, que estariam à 

disposição dos indivíduos à ação propositiva de criar, manter e destituir instituições. 

 Durante esta concisa explanação desenvolvida neste capítulo, na qual foram 

observados os principais componentes da literatura institucional, seus principais conceitos e 

argumentos, também se teve a atenção de tentar identificar quais os limites e os prováveis 
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desafios desta escola. Observa-se que os modelos Top-Down, que obtiveram maior atenção 

dos pesquisadores, ao funcionar num nível de abstração elevado, parecem criar algumas 

dificuldades na verificação empírica de seus argumentos e hipóteses. Embora seus 

argumentos sejam teoricamente robustos e ricos em reflexões, a dificuldade de aplicá-los 

empiricamente é problemática. Dada a pluralidade de organizações existentes na realidade, 

tentar identificar e explicar as pressões institucionais sobre a estrutura de determinadas 

organizações ou dentro de algum campo organizacional específico, ainda parece ser uma 

tarefa muito mais indutiva que dedutiva. Segundo Zucker (1991:104) o problema destes 

modelos macro sociais é justamente que a explicação de como o ambiente pressiona e 

modifica a estrutura das organizações ainda é uma “Caixa-Preta”. Dessa forma, tornar mais 

explícitos micro-fundamentos da teoria organizacional, além de construir uma abordagem 

mais amarrada sobre o papel dos indivíduos em criar, manter e destituir organizações, parece 

ser o próximo desafio para os pesquisadores desta escola. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

REPENSANDO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 No capítulo anterior, buscou-se uma revisão dos elementos substanciais da teoria 

institucional enfatizando a evolução dos modelos de análise e os principais argumentos de 

cada variante. Neste capitulo, tomar-se-á como referência o debate sobre a difusão de políticas 

e a análise de seu corpo teórico, e ainda será feita uma revisão concisa da literatura que versa 

sobre a reforma da previdência na América Latina, destacando as ferramentas e os 

pressupostos utilizados. O argumento defendido será que, embora a literatura sobre a reforma 

seja rica e amplamente coerente com seus pressupostos teóricos, alguns fatores parecem 

pouco explorados pela literatura, notadamente, a importância do conjunto de valores e crenças 

socialmente compartilhados, cujo valor normativo pode ter guiado a ação dos atores 

organizacionais na direção de modelos de reforma mais legítimos perante tais normas.  
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 2.1. A Agenda das Políticas Públicas 

Desde os anos 80, com o advento das primeiras ondas da reformas neoliberais, muitos 

estudos têm apontado para a simultaneidade na difusão de novos paradigmas de políticas. 

Embora fenômenos similares de difusão de políticas não sejam novos, o cenário composto por 

uma interdependência assimétrica e o envolvimento de atores a nível internacional, criou um 

ambiente mais complexo, que chamou a atenção de muitos pesquisadores. Como ressaltam 

Melo e Costa (1995) os primeiros relatos acerca da difusão das reformas neoliberais eram de 

cunho marcadamente ideológico e não faziam referencia à interação estratégica entre os atores 

envolvidos. Alguns trabalhos relevantes marcaram uma guinada na agenda de pesquisas em 

torno do tema, entre esses se encontra o trabalho de Rezende (1996) que forneceu uma 

contribuição relevante ao solapar fortemente a concepção de que os países desenvolvidos 

impunham aos países em desenvolvimento as políticas neoliberais. Conforme demonstrou 

Rezende, essa explicação ideológica é francamente equivocada. Em sua análise comparativa 

entre os gastos públicos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, ele constata que os 

primeiros não seguem as prescrições neoliberais do estado mínimo, enquanto os últimos 

adotam tais prescrições. Sua contribuição mais importante nesse trabalho foi chamar atenção 

para a necessidade de direcionar a agenda de pesquisas sobre o tema para a análise dos atores 

estratégicos e da agenda internacional. Como não havia uma relação de imposição entre os 

países, parecia claro que a análise da relevância dos atores e suas estratégias poderiam 

explicar melhor o fenômeno. Neste sentido, Melo e Costa (1995:155) também já alertavam 

para a fragilidade dessas explicações, que para eles apresentavam “tipicamente um caráter 

normativo e/ou descritivo” sugerindo, então, uma problematização conceitual mais rigorosa. 

 Recentemente, novos trabalhos reaqueceram o debate em torno da difusão de políticas, 

guiados pela nova agenda de estudos que centrava atenção na análise estratégica dos atores 

engajados na difusão. Estes novos estudos produziram uma miríade de abordagens e conceitos 

acerca de fenômenos bastante similares. Essa dispersão em torno do tema parece, em parte, 

ser um reflexo das escolhas metodológicas e das tradições teóricas nas quais estes estudos se 

ancoram. Nesta seção, apresentaremos quatro principais conceitos que buscaram explicar 

fenômenos de difusão de políticas: transferência de políticas, desenho de lições e 

convergência de políticas e aprendizado racional. 

 Uma das primeiras tentativas de explicação da difusão de políticas foi a transferência 

de políticas. Nesta abordagem, Dolowitz e Marsh (2000) argumentam que nos últimos anos 
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houve um notável crescimento do fenômeno da transferência de políticas, devido à 

concorrência entre nações num contexto globalizado e marcado por uma forte 

interdependência assimétrica. Outro fator importante foi a diminuição nos custos de 

comunicação e a maior disponibilidade de informação através de organizações internacionais, 

e parte do pressuposto de que a transferência de políticas pode ser tomada como variável 

dependente ou independente na explicação. Desse modo, o “Modelo Dolowitz e Marsh” é 

bastante amplo, pois incorpora uma larga gama de atores em virtude da sua neutralidade em 

relação ao uso de variáveis domésticas e internacionais.  

 

 

 

Transferência obrigada 
(transferência resultante 

de tratados de 
obrigações) 

Transferência 
coercitiva 

‘Lesson-drawing’ 
(racionalidade 

perfeita) 

 

 

Voluntariamente mas 
motivado por uma 
necessidade percebida 
(como desejo de 
aceitação internacional) 

‘Lesson-drawing’ 
(racionalidade 
limitada) 

Condicionalidade 

“Do desenho de lição à Transferência coerciva” 

Figura 2.1 (DOLOWITZ E MARSH, 2000:13) 

A figura 2.1 ilustra o modelo como um “contínuo” que parte do desenho voluntário de 

lições e segue progressivamente em direção a níveis de maiores condicionalidades, até atingir 

um padrão de transferência coercitiva ou de imposição direta de políticas. A idéia é de que o 

fenômeno de transferência de políticas é marcado por diversos níveis e o objetivo do modelo é 

fornecer um esquema geral que permita esquematizar de forma ampla quais as etapas deste 

processo. No entanto, o modelo sofreu muitas críticas e dentre as mais ferozes destacam-se 

James e Lodge (2003) que consideram este modelo uma mera abstração sobre o fenômeno de 

difusão de políticas. Pois, embora traga um amplo espectro de processos que podem tomar 
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lugar na transferência de políticas, o modelo subsume diferentes escolas da ciência política 

dentro de um mesmo modelo de análise. 

 Outra abordagem foi provida por Rose (2001) que construiu um modelo de Desenho 

de Lições (Lesson-Drawing) no qual os formuladores de políticas  

[...] estão sob pressão para decidir o que fazer e vão procurar por conselhos 
em uma coleção heterogênea de indivíduos e grupos que diferem 
substancialmente em suas atitudes na busca de exemplos externos13(ROSE, 
2001:3) 

 É um programa alternativo, baseado em uma estratégia de tentativa e erro, que assume 

o pressuposto da racionalidade dos agentes que buscam por informações relevantes, em um 

contexto específico. Em outras palavras, buscam evidências de programas que já se 

encontram em operação há algum tempo e que permitam extrair lições que possam formular 

políticas em seus países, evitando os custos de formulação que os primeiros países tiveram e 

limitando as incertezas sobre o funcionamento de tais programas. 

O desenho de lições não depende de uma proximidade geográfica, mas está 

relacionado mais a questões psicológicas do que geográficas. O desenho de lições pode ser 

bem sucedido onde houver uma compatibilidade ideológica entre os países, uma similaridade 

nas fontes políticas e uma disponibilidade de evidências. Uma vez que a racionalidade esteja 

presente no conteúdo técnico dos programas desenhados, a possibilidade de uma determinada 

política ser implementada ou não depende de valores políticos e de questões simbólicas, e não 

somente de uma perspectiva calculadora dos agentes (ROSE, 2001). 

O terceiro ramo de explicações sobre a difusão de políticas é a convergência. Os 

estudos sobre este tema sugerem que a convergência é um fenômeno movido por forças 

estruturais, tais como a globalização ou regionalização (STONE, 2000). Em um estudo mais 

recente, Busch e Jörgens (2005) admitem que tratar a convergência como produto de um 

processo guiado por forças estruturais, obscurece os mecanismos que atuam neste processo. 

Desta forma, estabelecem uma tipologia dos mecanismos de convergência partindo da idéia 

de que a difusão de políticas deve ser compreendida como um processo e não como um 

resultado, e então, a tratam como um dos mecanismos de convergência, ao invés de considerá-

la como uma variável independente. Nesta definição, a convergência de políticas opera 

                                                 
13 Tradução Livre “officials are under pressure to decide what to do and Will look for advice to a heterogeneous 
collection of individuals and groups differing substantially in their attitude toward foreign examples” (ROSE, 
2001:3) 
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através de três mecanismos básicos: difusão, harmonização e imposição. A difusão é um 

mecanismo de persuasão, emulação e aprendizado que entra em operação quando os atores 

buscam por soluções efetivas para problemas domésticos e quando buscam obter legitimidade 

interna ou externa. A harmonização corresponde a um processo que opera através da 

negociação, aplicação e monitoramento caracterizado por decisões centralizadas e conjuntas. 

Por fim, a imposição é definida como um processo descentralizado de coerção via 

condicionalidades políticas ou econômicas, que objetivam exportar idéias e valores vistos 

como bem sucedidos (BUSCH e JÖRGENS, 2005). 

O quarto ramo de explicações sobre difusão de políticas emerge do trabalho de 

Meseguer (2005) que, num estudo ancorado na tradição da escolha racional, enfatiza o papel 

da aprendizagem racional, no qual atores motivados pela maximização de seus objetivos 

buscam programas políticos em outros países, como forma de minimizar os custos de 

transação num contexto de informação limitada (bounded rationality). Os padrões de 

aprendizagem são descritos em três tipos básicos: a) aglomeração geográfica; b) curva S-

Shape; c) commonality amid diversity. O primeiro dos tipos consiste em que os formuladores 

de políticas são sensíveis às experiências bem sucedidas em países próximos e, já que 

possuem capacidades analíticas limitadas, buscam por informações relevantes. A 

interpretação feita sobre as políticas pode levar a outra característica descrita pela abordagem 

do aprendizado: um crescimento da adoção de determinadas políticas devido a uma 

superestimação das expectativas de sucesso (S-Shape). O sucesso de determinada política em 

outra jurisdição, tende a fazer com que os formuladores de política adotem esse modelo de 

reforma como paradigma para outras reformas similares.  

No entanto, a maior contribuição de Meseguer para o debate sobre a difusão de 

políticas parece ter surgido em outro estudo, desta vez sobre a difusão das privatizações na 

América Latina e nos países da OCDE14. Meseguer (2004:8) no intuito de descobrir os 

mecanismos pelos quais as políticas de privatização se difundem, propôs uma investigação 

para compreender se os governos dos países industrializados e latino-americanos privatizaram 

empresas públicas, como sendo resultado de um processo de aprendizagem através da 

experiência de outros países. Seu argumento se baseia na idéia de que somente variáveis 

domésticas não são suficientes para explicar processos de difusão de políticas. Variáveis 

domésticas podem dar conta apenas sobre o processo de venda, o êxito ou o fracasso, mas são 

                                                 
14 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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insuficientes para explicar a dinâmica do processo que ocorre simultaneamente em diversos 

países. Utilizando um modelo probit dinâmico com três variáveis de aprendizagem 

(Experiência Própria, Regional e Outra Experiência) e algumas variáveis alternativas 

(Ideologia, Regime, Imitação, FMI15).  

Seus resultados foram surpreendentes. O processo de difusão das privatizações na 

América Latina e em países da OCDE foi, apenas em parte, influenciado por um processo de 

aprendizagem, porém, fortemente marcado por um processo de imitação. A variável 

‘imitação’ foi a mais relevante neste processo de difusão e é definida apenas como “um 

processo de adesão ‘irracional’ a tendências internacionais de opinião a favor desta política, 

ou o que é o mesmo, um processo de imitação16 (MESEGUER, 2004:17-33). Entretanto, 

afirmar que a “simples imitação” é um mecanismo relevante na difusão de políticas parece 

não explicar como este processo de imitação se desenvolve.  

Numa variante mais elaborada, Brune, Garrett e Kogut (2004) argumentam que, 

embora muitas teorias econômicas apontem para uma relação causal entre privatização e 

eficiência, é possível explorar outro caminho causal que não requeira a assunção do 

pressuposto da eficiência, ou seja, que as privatizações necessariamente não produzam 

eficiência econômica. Nesta pesquisa, o objetivo é explicar o impacto das várias 

condicionalidades consignadas nos empréstimos do FMI sobre a decisão de privatizar bens 

públicos. Os autores argumentam ainda que não existem evidências empíricas seguras para 

afirmar que a privatização de bens públicos aumenta a eficiência e a produtividade. No 

entanto, eles consideram que as condicionalidades consignadas nos empréstimos do FMI, 

entre elas a privatização, possuem um importante impacto econômico indireto. Afinal, países 

com problemas econômicos e com grande controle sobre empresas estatais, encaram 

problemas de credibilidade junto aos mercados e a privatização é um forte sinal que estimula 

a credibilidade dos mercados. Assim, embora não represente eficiência direta, a privatização 

provê um mecanismo de legitimidade perante os mercados. Esta variante se aproxima 

ligeiramente dos argumentos que serão adotados neste trabalho, de sorte que em ouras seções 

retomaremos a análise desta perspectiva. Na próxima seção, será analisado como a reforma da 

previdência é tratada por inúmeros estudiosos e serão destacados os pressupostos teórico-

metodológicos utilizados por estes pesquisadores e será traçado, ainda, um desenho da 

contribuição pretendida neste trabalho. 
                                                 
15 Fundo Monetário Internacional  
16 Tradução Livre “un proceso de seguimiento ‘irracional’ de tendencias internacionales de opinión a favor de 
esta política, o lo que es el mismo, um proceso de imitación” (MESEGUER, 2004:17-33) 
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2.2. Panorama da Reforma da Previdência 

 O processo de reforma da previdência nos países da América Latina ocorrido nas 

ultimas duas décadas foi, talvez, um dos fenômenos de difusão de políticas que mais chamou 

a atenção dos estudiosos interessados em explicar seu processo. Acerca da difusão da reforma 

da previdência, muitos são os estudos que versam sobre diferentes hipóteses e variáveis para 

tentar explicar como um vasto conjunto de países adotou reformas estruturais privatizando 

total ou parcialmente seus sistemas de seguridade social. A figura 2.2 mostra a dimensão das 

reformas estruturais nas últimas duas décadas e, até 2000, ao menos 20 países adotaram 

alguma forma de privatização da seguridade social no mundo. Segundo Brooks (2007), em 

2005 já se contava 25 países dos quais dez, só na América Latina, adotaram reformas 

estruturais com privatização total ou parcial das pensões. 

 

Figura 2.2 (JAMES E BROOKS, 2001:135) 

 Mesa-Lago (2003) apresenta um panorama dos dez países latino-americanos que 

programaram reformas estruturais nas últimas décadas e divide os modelos das reformas em 

três tipos: substitutivo, paralelo e misto. O modelo substitutivo foi implantado no Chile em 

1981, Bolívia e México em 1997, El Salvador em 1998 e Nicarágua em 2001. Neste modelo, 

substitui-se o sistema de repartição (pay-as-you-go) por um sistema capitalizado privado – 

que pode ser de administração múltipla – num regime de contas individuais onde segurados 
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contribuem com parte de sua renda para a construção de uma poupança cujos rendimentos no 

futuro garantirão a pensão. O modelo paralelo, por sua vez, foi implantado no Peru em 1993 e 

na Colômbia em 1994. Nesse modelo, o sistema público não é substituído, mas passa a 

competir com o sistema privado. O sistema misto, por fim, foi adotado na Argentina em 1994, 

Uruguai em 1996 e Costa Rica em 2001 e caracteriza-se pela manutenção do sistema público, 

que concede um benefício mínimo integrado a um sistema privado, com benefício 

suplementar e o sistema privado que possui administração múltipla, isto é, não só empresas 

privadas podem administrá-lo.  

Tabela 1 

Transferência de filiados do sistema antigo para o novo, 1999/2000 

Total filiados Sistema Antigo Novo Sistema Modelos 
 

Países 

(milhares) Milhares 
 

% do 
total 

Milhares % do 
total 

Substitutivo Chile 6.384 242             4 6.106 96

 Bolívia 492 0 0 492 100

 México 15.594 0 0 15.594 100

 El Salvador 805 69 8 736 92

Paralelo Peru 2.650 544 21 2.106 79

 Colômbia 7.997 4.554 57 3.443 43

Misto Argentina 10.094 2.240 22 7.854 78

 Uruguai  1.069 548 51 521 49

Fonte: Mesa-Lago (2003:233) 

A tabela 1 apresenta os dados dos países que promoveram reformas estruturais, 

demonstrando como ocorreu a transferência dos filiados entre o sistema público e privado. 

Entre os países que adotaram o modelo substitutivo, a Bolívia e o México possuem a maior 

taxa de adesão ao novo sistema (100%). Segundo Mesa-Lago (2003), esse fato ocorre porque 

a transição nesses dois países foi compulsória, os trabalhadores foram obrigados a se 

transferir para o sistema privado. No Chile, a situação é um pouco diferente, a reforma está 

em andamento há mais de 20 anos e, nesse caso, foi dada a opção aos filiados de escolher sua 

adesão ao sistema público ou privado. Portanto, 4% do total de filiados ainda permanecem no 

sistema público e os novos filiados devem ingressar no sistema privado, de modo que o 

sistema público continuará em diminuição até desaparecer. El Salvador adotou o sistema 

substitutivo em 2001 e já conta com 92% de filiados no sistema privado; nesse caso houve um 
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corte por idade, os mais jovens foram transferidos para o sistema privado enquanto os mais 

velhos permaneceram no sistema público reformado. 

Entre os países que adotaram modelos paralelos, o Peru possui uma alta taxa de adesão 

ao sistema privado, fato geralmente debitado aos incentivos dados aos trabalhadores para se 

filiarem ao sistema privado, em virtude da elevação da taxa de descontos sobre os salários dos 

filiados ao sistema público. A Colômbia apresenta a menor taxa de adesão ao sistema privado, 

nesse caso, o sistema público parece ser ainda mais atrativo para os trabalhadores, já que eles 

possuem liberdade de escolha entre os dois sistemas podendo mudar a cada três anos. Entre a 

Argentina e o Uruguai, que adotaram sistemas mistos, o primeiro possui uma alta taxa de 

adesão ao sistema privado (78%) enquanto o último, uma das menores taxas de adesão (49%). 

A explicação  é que, na Argentina o sistema privado além de ser atraente, possui um 

mecanismo legal que não permite que os filiados que aderiram ao sistema privado possam 

retornar para o sistema público. Já no Uruguai, a lei concedeu o direito aos cidadãos acima 

dos 40 anos de escolher entre os dois sistemas e a maioria deles optou em permanecer no 

sistema público reformado (MESA-LAGO, 2003). 

 Desta forma, não é possível afirmar que a reforma da previdência seguiu um modelo 

único, mas a literatura aponta ao menos quatro modelos, dos quais três (substitutivo, paralelo 

e misto) são reformas estruturais e um (paramétrico), este último trata-se de uma reforma 

incremental e não-estrutural. Em 1994, o Banco Mundial publicou um alarmante relatório 

intitulado Averting Old Age Crisis, que influenciou durante muito tempo os estudos sobre a 

reforma das pensões e marcou a entrada das organizações financeiras internacionais no 

processo de reforma estrutural da seguridade social, iniciado nos anos 80 com a adoção do 

modelo substitutivo no Chile, durante o governo Pinochet. 

 O argumento do relatório se baseia nos problemas causados pelo envelhecimento da 

população mundial e a conseqüente diminuição do número de indivíduos contribuintes, essa 

discrepância aliada a outros fatores, como a necessidade de proteger os mais pobres, tornou 

perigosos os sistemas baseados em um único pilar administrado pelo Estado, já que tais 

sistemas tendem a gerar déficits cada vez maiores, pois: 

Quando as populações são jovens e os sistemas são imaturos, é tentador para 
os políticos prometerem benefícios generosos para trabalhadores quando eles 
se aposentarem. Mas estes mesmos benefícios requerem altas taxas de 
contribuição uma vez que a população envelhece e os esquemas 
amadurecem. De fato, qualquer sistema que supõe redistribuir renda para 
trabalhadores de baixa renda enquanto provê ainda salários adequados para 
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trabalhadores de alta renda será custoso neste ponto.17 (WORLD BANK, 
1994: 12). 

Além disso, os custos para os trabalhadores afetam o crescimento porque inibe a 

formação de poupança. 

Quando as primeiras gerações ganham pensões que excedem suas 
economias, o consumo nacional pode aumentar e as economias podem 
declinar. As próximas gerações pagam a sua taxa de seguridade social ao 
invés de economizar para a sua própria velhice (desde que elas esperem uma 
pensão do governo), então esta perda em economias pode nunca ser 
recomposta (WORLD BANK, 1994:13).18

 Um sistema baseado num único pilar público pode apresentar risco para os mais 

velhos, pois é possível que este sistema falhe no cumprimento de suas promessas, em virtude 

do aumento da inflação, por exemplo. Assim, o relatório propõe um modelo de pilares 

múltiplos que combinaria crescimento econômico e diminuição da pobreza. O primeiro pilar 

público é compulsório, e tem a função de aliviar a pobreza garantindo uma renda mínima e 

um seguro contra riscos financiado por impostos ou contribuições. O segundo pilar é privado 

e também compulsório, e tem como objetivo a formação de poupança e o fornecimento de um 

seguro individual, o pilar é financiado por contribuições individuais dos trabalhadores. O 

terceiro pilar é voluntário e oferece uma renda complementar para os que desejam receber um 

beneficio maior, assim, argumenta-se que o terceiro pilar funcionaria como um mecanismo de 

incentivo ao aumento da poupança interna (WORLD BANK, 1994). 

As prescrições contidas neste relatório influenciaram em larga escala as explicações 

sobre a reforma das pensões na América Latina, originando uma abordagem que enfatiza a 

economia política da reforma. O argumento central é de que as reformas ocorreram devido a 

problemas macroeconômicos, que pressionaram os governos a privatizar o sistema de pensões 

como um mecanismo de formação de poupança e de incentivo ao crescimento de mercados de 

capitais. 

A literatura parece se dividir em dois ramos que tentam explicar a difusão da reforma. 

O primeiro, se orienta na tentativa de responder a dúvida de por que vários governos 
                                                 
17 Tradução Livre: “When populations are Young and systems are immature, it is tempting for politicians to 
promise generous benefits to workers when they retire. But these same benefits require high contribution rates 
once the population ages and schemes mature. Indeed, any system that is supposed to redistribute to low-income 
workers while also providing adequate wage replacement to high-income workers will be costly at that point” 
(WORLD BANK, 1994: 12) 
18 Tradução livre: “When the first old generations get pensions that exceed their savings, national consumption 
may rise and savings may decline. The next few cohorts pay their social security tax instead of saving their own 
old age (since they now expect to get a pension from the government), so this loss in savings may never be made 
up” (WORLD BANK, 1994:13) 
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decidiram privatizar seus sistemas de pensões, enfatizando as raízes macroeconômicas que 

nortearam a reforma e o suposto papel das organizações financeiras internacionais na difusão 

dos novos modelos. Já o segundo, tenta explicar a diversidade de modelos adotados pelos 

diferentes países da região e centra sua explicação na relação entre os atores sociais, 

identificando os potenciais atores com poder de veto que mudaram o curso das reformas. Nas 

próximas seções analisar-se-á cada uma destas variantes. 

 

2.2.1 As Raízes Macroeconômicas da Reforma e as Organizações Financeiras 

Internacionais 

 A primeira variante se preocupa em explicar porque diversos países decidiram 

privatizar seus sistemas de pensões e defende a idéia de que a raiz deste processo encontrava-

se nas condições macroeconômicas compartilhadas por estes países, e outra variável 

amplamente utilizada apelava para a má saúde financeira dos sistemas previdenciários. Em 

muitos países industrializados, o envelhecimento da população tornou a reforma dos sistemas 

previdenciários uma questão central na agenda política. James (2001:10) argumenta que os 

gastos públicos com planos previdenciários em alguns países industrializados chegam a 15% 

do PIB. Na América Latina, a situação seria similar, pois o rápido envelhecimento da 

população mundial, aliado ao aumento da perspectiva de vida nos países em desenvolvimento, 

os colocará diante de problemas sérios a serem resolvidos. Até 2030, 80% da população idosa 

do mundo viverá em países em desenvolvimento. O relatório técnico do Banco Mundial 

Averting Old Age Crisis (1994), faz uma advertência exatamente para estes países 

solucionarem tais problemas enquanto ainda é possível. Os proponentes dessa abordagem 

destacam que na década de 90 a crise fiscal que abalou a América Latina colocou em pauta 

novamente o debate sobre a reforma da previdência. As organizações financeiras 

internacionais, especialmente o Banco Mundial, propalaram o modelo multi-pilar, ou pilares 

múltiplos, como uma saída para a resolução desta crise. O argumento empregado pelos 

formuladores de políticas e pelos pesquisadores que sustentavam esta abordagem era de que, 

diante da grave crise fiscal enfrentada, a privatização da previdência parecia ser uma saída 

viável, porque incentivaria o aumento da poupança interna, além de elevar o volume de 

investimento e ampliar o mercado financeiro gerando uma saída para a crise. A crença de que 

a privatização possibilitaria tais benefícios estava baseada nos estudos sobre a reforma 

chilena, ocorrida nos anos 80, que era até então, o único laboratório de pesquisa para análises 
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empíricas sobre o fenômeno. Dessa forma, os pesquisadores e formuladores de políticas, em 

consonância com o relatório do Banco Mundial, estabeleceram uma conexão causal entre a 

reforma estrutural, ou privatização, e o aumento da poupança interna, dos mercados de 

capitais e do volume de investimento. 

Numa linha similar, Madrid (2003) explora as raízes macroeconômicas da reforma 

argumentando que a escassez de capitais sofrida pelos países da região foi fator crucial para a 

reforma, e não os problemas financeiros dos sistemas previdenciários. Ele constata que a 

maior probabilidade de haver uma privatização da previdência existe em países caracterizados 

pela escassez de capital. O principal objetivo de seu trabalho é tentar fornecer uma explicação 

diferenciada sobre a reforma da previdência, portanto, ele busca uma explicação diferente 

para a visão convencional exposta no relatório do Banco Mundial (1994) de que os problemas 

financeiros dos sistemas de repartição seriam o principal motivo para a adoção de uma 

reforma estrutural. Madrid argumenta que esta visão não se encaixa na realidade latino-

americana porque a maioria dos sistemas previdenciários não passava por problemas 

financeiros e, ainda que existissem tais problemas, a própria privatização não os resolveria 

devido ao elevado custo de transição decorrente deste processo. Por fim, sua conclusão é de 

que a reforma da previdência teve como pano de fundo os problemas macroeconômicos 

enfrentados pelos países da América Latina, onde os formuladores de políticas acreditavam 

que a privatização seria um mecanismo de reconstrução de poupança e dos investimentos, não 

obstante os custos ingentes decorrentes da privatização (MADRID, 2003:178).  

Cumpre observar que, em sua analise estatística, Madrid (2003) utiliza diversas 

variáveis para tentar estabelecer uma correlação sobre o fenômeno. A mensuração de suas 

variáveis independentes revela que a correlação entre a poupança doméstica bruta e a 

privatização foi direta. Assim, ele insiste na hipótese de que a probabilidade de privatização 

da previdência aumenta à medida que a poupança doméstica diminui. Mesmo se propondo a 

fornecer uma abordagem diferenciada da visão convencional, que defendia que os problemas 

financeiros dos sistemas de repartição eram os motores da reforma, ele justifica o seu achado 

afirmando que:  

É evidente, no entanto, que os formuladores de políticas acreditaram que a 
privatização levaria a um aumento da poupança interna, independentemente 
de ser essa crença bem fundada (MADRID, 2003:163) 

 Este argumento parece não representar nenhuma novidade, já que desde 1994 o 

relatório Averting Old Age Crisis defendia a idéia de que a privatização levaria ao aumento da 
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poupança interna, e sua ampla difusão promovida pelo Banco Mundial torna óbvia a idéia de 

que muitos formuladores de políticas acreditavam nestas proposições. Além disso, a questão 

central é por que os formuladores de políticas acreditaram que a privatização produziria 

aumento da poupança interna, mesmo com altos custos de transição? 

Um exemplo do problema dos custos de transição é o caso do Chile, que iniciou a 

reforma nos anos 80 e que serviu de laboratório de análises sobre a reforma. Segundo Kay 

(2003) os custos de transição estão atualmente na faixa de 5% do PIB e, segundo alguns 

pesquisadores, este custo, enquanto percentual do PIB, aumentaria até 2007.  Já outros 

esperam que eles cheguem abaixo dos 2%, até 2010 (Raczynski, 1992 apud Kay, 2003). É 

importante observar que, conforme aponta Mesa-Lago (2003:246), os custos de transição 

implicam um sério dilema para os governos, pois de acordo com as pesquisas empíricas, os 

países que possuem maiores custos de transição são aqueles que garantem muitos direitos aos 

trabalhadores no sistema reformado, enquanto os países que garantem menos direitos e 

restringem a escolha dos trabalhadores, encaram custos menores de transição. Ou seja, os 

custos fiscais de transição criam um trade-off para os países: redução dos custos fiscais 

implica diminuir o bem-estar dos trabalhadores e garantir o bem-estar representa elevar os 

custos fiscais. Além disso, os rendimentos dos sistemas privados não podem ser conhecidos 

de forma antecipada, pois dependem de muitos fatores macroeconômicos como as taxas de 

crescimento econômico, inflação e regulação governamental. 

Outra informação bastante relevante fornecida por Mesa-Lago (2003) se refere aos 

estudos empíricos que buscaram avaliar o impacto no crescimento da poupança através da 

privatização, ele afirma: 

[...] o impacto sobre a poupança nacional deve ser medido anualmente, 
subtraindo-se o custo fiscal da acumulação de capital. Dois estudos 
realizados sobre o Chile – o único país que tem um longo período para 
sustentar a análise e cuja reforma foi uma das mais bem-sucedidas – 
concluem que o balanço líquido foi negativo nos primeiros 16 anos. Esses 
estudos aconselham a não empreender a reforma de benefícios com o 
objetivo central de incrementar a poupança nacional; outras devem ser as 
metas da reforma (MESA-LAGO, 2003: 252). 

 Estas afirmações se confrontam com as prescrições difundidas pelo Banco Mundial, 

por diversos formuladores de políticas, e representam um elemento chave na reflexão de que, 

talvez, tais crenças não fossem bem fundadas e a despeito disso seguiram sendo propaladas. 

Tais achados empíricos parecem reforçar a idéia de que as organizações podem modificar sua 

estrutura e organização, tornando-se mais similares sem, no entanto, tornarem-se mais 
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eficientes. As discussões desses argumentos terão lugar central neste trabalho, os quais serão 

tratados em capítulos posteriores. 

 O outro ramo da literatura defende de que as organizações financeiras internacionais 

tiveram papel predominante na difusão das privatizações das pensões na América Latina. As 

organizações financeiras internacionais (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento), amplamente dominadas pelos EUA, impunham 

suas prescrições neoliberais aos países em desenvolvimento. A coerção exercida por estas 

organizações supostamente se produzia através da imposição de condições para a concessão 

de empréstimos para estes países endividados e com sérios problemas macroeconômicos. 

Abordagens similares a estas já haviam sido fortemente criticadas em anos anteriores, um 

exemplo é Rezende (1996) que demonstrou não haver correlação entre as políticas adotadas 

nos países centrais e aquelas prescritas aos países em desenvolvimento. Dessa forma, tais 

explicações ideológicas não davam conta da explicação do fenômeno, embora a ideologia 

neoliberal e as organizações financeiras internacionais tenham tido papéis importantes no 

processo, a correlação entre estas variáveis e a difusão das reformas não parece ser tão 

estreita.  

Cumpre observar que, conforme demonstrou a análise de Weyland (2006), apesar de 

estas organizações possuírem um considerável poder de coerção, tal poder parece não ter 

surtido o efeito esperado. Basta observar que os países que privatizaram a previdência não 

seguiram um modelo único e, conforme apresentou Mesa-Lago (2003), tampouco seguiram 

unicamente o modelo propalado pelo Banco Mundial, mesmo que muitos desses países 

compartilhassem algumas condições macroeconômicas similares. Assim, Weyland (2006) 

considera que as pressões das organizações financeiras internacionais surtiram efeitos 

pontuais em alguns países e isso não explica a difusão das reformas, justamente porque estas 

organizações não iniciaram a onda de privatizações, mas apenas atuaram quando a difusão já 

estava em marcha.  

[...] As IFIs contribuíram para a difusão das privatizações das pensões ainda 
que este processo estivesse já em curso. Elas apoiaram a difusão contínua ao 
invés de iniciá-la. Elas foram seguidoras e não líderes. [...] Esta onda surgiu 
na época em que as IFIs focavam-se na estabilização econômica, não em 
reformas institucionais e estruturais. O Banco Mundial, em particular, logo 
apoiou a difusão posterior da onda de privatização. Assim as IFIs reforçaram 
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a difusão; mas elas não a colocaram em movimento.  (WEYLAND, 
2006:22)19

Ainda neste trabalho, o autor tenta avaliar os possíveis impactos da promoção de 

novas normas em nível internacional. Sua análise baseia-se numa crítica às explicações 

fornecidas pelos institucionalistas sociológicos, que sustentam que novas normas com altos 

padrões de modernidade e legitimidade pressionam os atores a aderir a seus postulados. 

Segundo seu raciocínio, o neoliberalismo trouxe apenas novas respostas para problemas 

antigos, mas que representou sim um novo padrão de modernidade, no entanto, ele não 

moldou os objetivos e nem tampouco promoveu uma mudança na ordem de preferências dos 

indivíduos. Os modelos difundidos pelo Banco Mundial não continham uma orientação 

neoliberal, sua mensagem era essencialmente pragmática e a privatização da previdência foi 

uma proposta para solucionar problemas antigos. Sua formulação foi baseada na experiência 

chilena, cuja privatização do sistema de seguridade social foi seguida por um visível aumento 

da taxa de poupança interna e do investimento, então, os formuladores estabeleceram uma 

relação causal entre estes fenômenos. Assim, tais argumentos possuem um caráter 

essencialmente técnico e não  normativo, não representam nenhuma nova norma e, portanto, 

as prescrições contidas no relatório do Banco Mundial eram essencialmente instrumentais e 

não normativas. 

Outra crítica feita por Weyland (2006) ao institucionalismo sociológico, se refere à 

suposta inversão da orientação das preferências dos atores. Ele sustenta que a adoção da 

privatização na América Latina foi marcada por uma característica instrumental, ou seja, os 

formuladores de políticas identificaram os problemas em seus países e encontraram na 

privatização uma solução para estes problemas. Esta perspectiva supostamente diverge dos 

argumentos teóricos propostos pelos institucionalistas sociológicos, ao postular que os atores 

aderem às novas normas e padrões de legitimidade e buscam problemas para aplicar estas 

novas soluções. É importante ressaltar que tal crítica à teoria institucional carece de uma 

reflexão mais elaborada sobre os conceitos de racionalidade disponíveis nas Ciências Sociais, 

pois não se trata simplesmente de uma mera inversão de objetivos ou inversão do uso 

convencional da racionalidade instrumental. Boudon (1998) empreende uma discussão muito 

útil para a compreensão dos conceitos de racionalidade aplicados nas Ciências Sociais, ele 

                                                 
19 Tradução Livre, grifo nosso: “... the IFIs contributed to the spread of pension privatization once this process 
was already under way. They supported ongoing diffusion rather than initiating it. They were followers, not 
leaders. (…)This wave arose at a time when the IFIs focused primarily on economic stabilization, not structural 
and institutional reform. The World Bank, in particular, soon supported the further spread of the privatization 
wave, however. Thus, the IFIs reinforced diffusion; but they did not set it in motion.” (p. 22-23)  
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argumenta que o conceito de racionalidade instrumental não é o único disponível na literatura. 

Em sua análise, aborda as limitações da Teoria da Escolha Racional, afirmando que ela não 

constitui uma teoria geral da ação social porque utiliza um conceito muito estreito de 

racionalidade. Ele observa que o próprio Weber, ao delinear os conceitos da racionalidade 

instrumental, também sugeriu o conceito de racionalidade axiológica. E, embora considere 

que Weber não deixou claro este conceito, avança numa definição baseada em sua 

interpretação: 

[...] A idéia que em algumas circunstâncias atores escolhem X não porque 
eles esperam alguma conseqüência desejável, mas porque eles estão 
convencidos que X é bom, já que está embasada em fortes razões 
(BOUDON, 1998:825)20

Baseando-se em suas reflexões, Boudon desenvolve um modelo de racionalidade 

“cognitiva” que se distingue da racionalidade instrumental por dois motivos: 

Primeiro, porque endossar uma teoria é uma ação não-instrumental. 
Segundo, porque a questão que o ator confronta aqui não é maximizar 
alguma relação de custo-benefício, mas checar se, ao seu conhecimento, uma 
idéia é aceitável. (BOUDON, 1998:824)21

Assim, os atores podem agir de forma não instrumental, através de um modelo 

cognitivo que diverge frontalmente do conceito instrumental. Por tal motivo, a observação de 

Weyland (2006) sobre a suposta “inversão” dos objetivos dos autores deve ser mais bem 

analisada à luz da teoria social, bem como, a afirmação de que as prescrições do relatório do 

Banco Mundial possuíam caráter meramente instrumental parece não ter muito fundamento 

diante da análise de Boudon (1998), de que endossar uma teoria é uma ação não instrumental, 

já que no relatório o que se defende é exatamente uma teoria sobre os múltiplos pilares da 

previdência. Deste modo, conferir à racionalidade instrumental um caráter universal pode 

subsumir ou simplificar a concepção de ação social, além disso, cumpre citar que, a teoria 

institucional a que o autor se refere, rejeita abertamente o modelo de racionalidade 

instrumental dos atores e postula um argumento similar ao apresentado por Boudon, de que os 

atores sociais agem racionalmente, no entanto, necessariamente não estão cônscios disto. 

(DIMAGGIO E POWELL, 1991; GRANOVETTER, 1980). 

                                                 
20 Tradução Livre, “[...] the idéia that in some circunstances actors do X not because they expect any desirable 
consequence, but because they are convinced that X is good, since it is grounded on strong reasons” (BOUDON, 
198:825) 
21 Tradução Livre. “First, because endorsing a theory is a noninstrumental action. Second, because the question 
the actor is confronted with here is not to maximize any cost-benefit balance, but to check whether, to the best of 
his knowledge, an idea is acceptable.” (BOUDON, 1998:824) 
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Em uma linha alternativa, Brooks (2007) explora o impacto da globalização na 

reforma da previdência na América Latina. Sua tese principal é de que a globalização exerce 

mais do que apenas uma simples pressão sobre os governos para promoverem reformas pró-

mercado, mas, a globalização cria um efeito duplo sobre países com capital escasso, pois 

desenvolve fortes incentivos para que estes países ativem seus mercados de capitais, como um 

mecanismo para manter a confiança dos investidores internacionais. A idéia exposta em seu 

trabalho, inova em alguns aspectos com relação à literatura precedente, sobretudo, ao 

enfatizar dois elementos: primeiro, representa uma inovação ao levar a sério o debate sobre 

“credibilidade” dentro da literatura sobre a reforma, e isso representa uma diferença 

qualitativa bastante relevante; segundo, o trabalho assume - ainda que de forma implícita - 

que a globalização representou um novo padrão de normas e crenças para os atores sociais e 

abre a possibilidade de que tais normas tenham efeitos sobre a ação dos atores individuais ou 

coletivos.  

 

2.2.2 Os atores e as estratégias 

 Outra variante teórica aponta para a necessidade de analisar o processo político 

entorno dos projetos de reforma. Nesta linha, argumenta-se que as pressões econômicas 

internacionais exerceram forte influência para a reforma ao fornecer poderosos incentivos 

para que os governos adotassem reformas de orientação pró-mercado, todavia, no caso 

específico da privatização, tal ênfase não consegue explicar por que os governos privatizaram 

a previdência, apesar dos elevados custos a curto e médio prazo, envolvidos na transição do 

sistema. Kay (2003) considera fundamental compreender o papel dos atores domésticos no 

processo de reforma, e ancora sua análise na teoria dos veto players, buscando identificar os 

atores relevantes presentes em cada contexto. Nesta análise, Argentina, Brasil e Uruguai são 

tomados como cenários para a explicação da reforma onde se explora o impacto do desenho 

institucional no resultado da reforma e o papel dos atores políticos no processo. Então, sua 

análise privilegia dois elementos: os grupos de interesses organizados, as instituições políticas 

e o poder de veto. 

 Os principais opositores das reformas eram os grupos de interesse organizados mais 

atingidos por elas: sindicatos de trabalhadores, aposentados e seus representantes políticos. 

Tanto no Uruguai quanto no Brasil, as centrais sindicais e outros movimentos sociais se 

uniram aos partidos de esquerda para barrar a reforma. No caso do Uruguai, eles conseguiram 
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atrasar, mas não conseguiram barrar a reforma, assim, foi adotado um sistema misto com um 

pilar público reformado e um pilar privado capitalizado. Os trabalhadores acima dos 40 anos 

obtiveram o direito de escolher em qual pilar desejam permanecer, enquanto os trabalhadores 

mais jovens foram compulsoriamente filiados ao pilar privado. No caso do Brasil, os grupos 

organizados promoveram forte resistência e conseguiram impedir a privatização do sistema e 

muitos outros ajustes considerados prejudiciais aos trabalhadores. Segundo Kay, o sucesso 

dos grupos de interesse em interferir no processo da reforma se deu pela aliança dos 

movimentos de representação da sociedade e os parlamentares, assim, os atores sociais 

lograram transferir para a arena legislativa as suas principais demandas e restrições. 

 A análise do caso da Argentina apresenta outras nuanças bem diferentes, o movimento 

sindical não conseguiu se unificar e dividiu-se em duas centrais – uma contra e outra a favor 

da reforma – e ainda não possuíam o mesmo nível de articulação com os partidos políticos, a 

fim de incluir na arena legislativa as suas demandas. Dessa forma, os defensores da 

privatização estavam relativamente bem mais ativos e organizados em relação aos opositores, 

no entanto, só a força dos grupos de interesse parece não explicar o processo de reforma. 

Como os sindicatos formaram alianças antiprivatização com aposentados e 
pensionistas e partidos no Brasil e no Uruguai, mas não na Argentina, 
esperaríamos que a privatização fosse menos provável naqueles países. O 
papel secundário das principais organizações patronais no Uruguai e no 
Brasil, mas não na Argentina, nos deu mais uma razão para esperar que a 
privatização fracassasse no Uruguai e no Brasil. Em resumo, a força relativa 
dos grupos de interesse foi insuficiente para explicar os resultados da 
reforma (KAY, 2003:117). 

 A outra variável de análise foi as instituições políticas e o poder de veto sobre a 

reforma. Neste caso, o grau de acesso às decisões e o poder de veto dado aos atores sociais 

foram cruciais para compreender como se desenvolveu a reforma nestes países. Kay (2003) 

identifica mais três elementos: a disciplina partidária, o plebiscito, o papel do executivo e as 

burocracias. Na Argentina, a disciplina partidária influenciou o processo de reforma, pois 

embora contassem com certo grau de disciplina, os partidos possuíam facções internas e o 

governo precisou fazer concessões para unificar sua base. No Brasil, a interpretação do autor 

é que a disciplina partidária é fraca  e que o governo precisou fazer muitas concessões para 

conseguir aprovar os projetos de lei. E, no Uruguai, o governo de coalizão iniciado em 1994, 

permitiu um diálogo entre os principais partidos e iniciou um período de reformas estruturais, 

incluindo a reforma da previdência. 
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 O plebiscito foi um forte instrumento de veto no Uruguai, pelo menos em três ocasiões 

definiu regras importantes para a previdência naquele país. Em um deles, foi rechaçado à 

proposta de diminuição de barreiras para a privatização. O poder do Executivo também é uma 

variável importante. Na Argentina, o executivo governou durante o mandato de Carlos 

Menem por meio de decretos de emergência e, na reforma da previdência, este recurso foi 

amplamente utilizado no lugar da legislação ordinária. Ele ampliou os poderes do executivo 

ao instrumentalizar a Suprema Corte nomeando aliados para cargos de juízes. No Brasil e no 

Uruguai, tal mecanismo não é possível, embora no Brasil exista a possibilidade de edição de 

medidas provisórias, mas elas precisam de aprovação do congresso e ainda estão sujeitas aos 

vetos do judiciário. Por fim, no Uruguai, a burocracia previdenciária favoreceu os 

aposentados e pensionistas, facilitando o bloqueio de projetos através de seus representantes 

nos órgãos gestores do Banco da Previdência. Já no Brasil e na Argentina, nenhum 

mecanismo como este estava à disposição dos opositores da reforma. 

2.3 Na direção de um novo modelo de análise 

Como visto nas seções anteriores, a literatura sobre a reforma da previdência é 

bastante volumosa e rica na tentativa de fornecer argumentos e explicações sobre como 

diversos países adotaram a privatização dos seus sistemas de pensões. Apesar da diversidade 

teórica e metodológica presente nesta literatura, alguns fatores não foram percebidos por este 

corpo teórico. Esping-Andersen (2003) parece um pouco cético ao se deparar com as atuais 

explicações sobre a reforma da previdência, pois, segundo ele, as raízes macroeconômicas 

parecem não explicar a onda de reformas que varreu a América Latina nas últimas décadas. 

Para ele, a idéia de que as forças macroeconômicas guiaram a onda de reformas não explica 

tal fenômeno, porque existem outras formas de se reconstruir poupança com menos custos do 

que a privatização da previdência.  

Mesa-Lago e Müller (2003) fizeram uma análise detalhada sobre as reformas ocorridas 

na América Latina, para tentar argumentar que elas tomaram rumos distintos. Eles analisam 

os fatores domésticos que influenciaram as reformas em cada país e, embora forneça uma rica 

descrição sobre o processo de reforma em cada contexto, a análise tenta desacreditar a 

existência de mecanismos internacionais de difusão de idéias, partindo do princípio de que as 

reformas tomaram rumos bastante diferentes. Alguns países adotaram reformas radicais, 

outros sistemas mistos e outros apenas reformaram os sistemas públicos existentes. No 

entanto, embora diferentes em seu processo, estas reformas possuem um fio condutor comum 
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que ficou inibido nesta análise. Coelho (2003:132) destaca claramente esse ponto em comum 

entre todas as reformas: 

Mesmo as reformas mais moderadas implicaram a retração do sistema de 
seguridade social que norteara a construção dos Estados de bem-estar social, 
com garantia universal de um mínimo de direitos de cidadania, como saúde, 
educação e assistência social. 

Assim, parece que para compreender por que os formuladores de políticas acreditaram 

que a privatização aumentaria a poupança interna, a análise estatística não é suficiente, 

tampouco parece satisfatória a análise de variáveis domésticas. Pois, embora altamente 

coerentes teórica e metodologicamente, tais abordagens não forneceram ferramentas para 

compreender o conjunto de valores e crenças compartilhados que perpassam as reformas. 

Também, parece não ser suficiente considerar as organizações financeiras internacionais 

como variáveis independentes, pois seu poder de coerção, embora seja enorme, não explica 

por si só a onda de reformas (WEYLAND, 2006). No entanto, a idéia lançada por Brooks 

(2007) de que a globalização criou um efeito duplo sobre os governos ativando a necessidade 

de construção de poupança e, ao mesmo tempo, de legitimidade perante os investidores 

internacionais, se assemelha com a reflexão de Brune, Garrett e Kogut (2004) de que a 

privatização de bens públicos a despeito de sua eficiência traz um relevante efeito de 

legitimidade perante os mercados internacionais. Tais argumentos representam uma visão 

nova e particularmente inexplorada dentro da literatura. 

Assim, todas as explicações fornecidas são absolutamente relevantes e teoricamente 

coerentes, mas, para explorar o papel das idéias e crenças na reforma da previdência, é 

necessária uma análise qualitativa profunda, e tomar como variável independente as 

instituições, pode produzir uma explicação mais fértil sobre os efeitos que a busca por 

legitimidade pode ter desempenhado no processo da reforma da previdência. Embora autores 

como Mesa-Lago e Müller (2003) neguem a existência de mecanismos internacionais de 

difusão, eles reconhecem que existe um “pano de fundo” comum entre os países da América 

Latina. A maioria dos pesquisadores identifica esse pano de fundo como o contexto 

macroeconômico compartilhado por esses países que sofrem de carências similares, 

entretanto, a literatura negligencia o papel das crenças e valores compartilhados como uma 

variável relevante. Assim, este trabalho sugere que a eficiência econômica parece não ser 

suficiente para explicar o movimento de difusão das reformas da previdência na América 

Latina, pois é possível que a busca por legitimidade também tenha, sobretudo, papel relevante 

neste processo. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

O MITO DA PRIVATIZAÇÃO 

 

 

 

 

 Nas sociedades modernas, as estruturas formais possuem uma enorme relevância na 

vida social. Em cada espaço da vida cotidiana, em cada área de atividade, é possível encontrar 

inúmeras organizações. Estas estruturas formais são estabelecidas com fins determinados, 

com propósitos racionais, mas nem sempre os indivíduos estão cônscios de sua ação racional. 

Assim, as estruturas formais não existem num vácuo, mas são instituídas, mantidas e 

destituídas dentro de uma estrutura de crenças e valores compartilhados. Portanto, as 

instituições e a própria racionalidade são construções sociais e a mudança institucional ocorre 

dentro deste ambiente. As instituições são definidas por Jepperson (1991:143) como 

“procedimentos estabelecidos e organizados” que refletem “seqüências padronizadas de 

interação”22. Então, a mudança institucional implica a alteração de procedimentos, de 

padrões, de crenças e valores, que garantem às instituições legitimidade social suficiente para 

continuar a existirem. Desta feita, os indivíduos possuem fortes razões para acreditar que 
                                                 
22 “an organized, established procedure” “standardized interaction sequences” 



54 

 

determinadas instituições são boas, necessárias e relevantes para a vida social e isso possui 

efeitos diretos sobre as organizações que atuam em cada área da vida social.  

 Não é por acaso que, ao se observar o processo de reforma dos sistemas 

previdenciários na América Latina, é possível perceber uma mudança de paradigmas, uma 

mudança institucional de procedimentos, de relações, de seqüências padronizadas, de valores 

e crenças que tiveram impacto direto nas organizações dentro do setor previdenciário. É 

difícil encarar o argumento de Weyland (2006) de que a difusão da reforma da previdência na 

América Latina se deu apenas através da ação propositiva de alguns formuladores de políticas 

chilenos que, após iniciarem a reforma em seu país, foram prestar consultoria em outros 

países latinos e lá conseguiram, heroicamente, pois não tinham nenhum peso político-, 

persuadir os demais formuladores e os atores relevantes, com poder de veto, a se engajarem 

numa reforma estrutural de seus sistemas de pensões e só depois, bem depois, as organizações 

financeiras internacionais embarcaram no projeto. A estrutura teórica que embasa este 

trabalho, permite argumentar que houve um dimensionamento exagerado da capacidade dos 

formuladores de políticas chilenos em difundir a reforma, e ainda, este superdimensionamento 

deu-se às custas da subsunção da legitimidade social dentro do conceito de racionalidade 

instrumental. O modelo de racionalidade cognitiva de Boudon (1998), apresentado no capítulo 

anterior, demonstra que a legitimidade não é construída em bases instrumentais, mas através 

de um conjunto de crenças e valores, em fortes razões que os indivíduos possuem para 

acreditar que determinados valores, práticas e crenças são melhores, relevantes ou legítimos. 

 Portanto, a proposta apresentada aqui é de que as mudanças em seu ambiente 

institucional pressionaram as organizações previdenciárias a se tornarem mais isomórficas, 

como um mecanismo para se adequar a um novo ambiente, evitando as incertezas e buscando 

mais legitimidade. Na literatura institucional existem dois enfoques sobre o ambiente 

institucional: o primeiro, proposto por DiMaggio e Powell (1991), desenha o ambiente 

institucional de forma mais monolítica, influenciando “de cima para baixo” as organizações 

conectadas a ele; o segundo, apresentado por Meyer e Rowan (1991), expõe a idéia de que os 

ambientes institucionais competem entre si e que as organizações escolhem em qual ambiente 

se conectar, o que abre a possibilidade para a escolha estratégica dos atores. Conforme se 

verifica na literatura sobre a reforma, apresentada no capítulo anterior, os atores domésticos 

tiveram papel relevante na definição do grau das reformas, pois a dinâmica do processo e a 

interação dos atores domésticos parecem explicar a heterogeneidade no nível das reformas. 

No entanto, a carência de análise reside na tentativa de explicar por que estes países adotaram 
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alguma forma de privatização – em maior ou menor grau – de seus sistemas de seguridade 

social, ao invés de adotar outras soluções disponíveis. Esping-Andersen (2003) salienta que as 

reformas latinas possuíram um caráter maximizador, enquanto as reformas européias um 

caráter mais solidário. Esta observação está em consonância com o argumento presente neste 

trabalho, pois se tratam de ambientes institucionais diversos, o latino-americano e o europeu, 

como Filguera (1999) sugere, ao afirmar que, na América Latina não existem modelos de 

sistemas de bem-estar social nos moldes europeus.  

Assim, o problema central que perpassa todos os capítulos deste trabalho é tentar 

explicar por que alguns estados latino-americanos, optaram por algum tipo de reforma 

estrutural, privatizando total ou parcialmente seus sistemas de seguridade social, a despeito da 

disponibilidade de outros modelos de reforma não estrutural ou paramétrico. Para responder 

este problema, sustenta-se o argumento de que dois ambientes institucionais competiam entre 

si e apresentavam caminhos diferentes para o sistema de bem-estar social na América Latina. 

O modelo desenvolvimentista e o modelo neoliberal. O primeiro, sustentava que a intervenção 

do Estado era crucial para superar os déficits sociais provocados pela persistência de velhas 

oligarquias, e o segundo, defendia a adoção de reformas pró-mercado sob o argumento de que 

o peso do Estado interferia no desenvolvimento econômico, e prescrevia como solução as 

privatizações e a liberalização do sistema econômico. Como sustentam alguns autores, o 

último modelo parece ter prevalecido (DRAIBE e RIESCO, 2007; CEPAL, 2002; LO 

VUOLO, 1998). Seguindo esta linha, defende-se ainda que o modelo liberal prevaleceu em 

virtude de que a criação do “Mito da Privatização” forneceu um argumento tido como 

garantido, eficiente, racional e legítimo para a adequação ao novo ambiente institucional 

globalizado, evitando os custos da ilegitimidade, isto é, a ausência de credibilidade nos 

mercados internacionais. 

 O ponto de partida da explicação é que a globalização exerceu fortes pressões sob o 

ambiente institucional, estabelecendo novos padrões e seqüências de interações entre os atores 

organizacionais, no caso, as organizações previdenciárias. A partir destas condições, a 

imprevisibilidade das contingências e as incertezas provocadas pelas mudanças no ambiente 

institucional, levam os atores a buscar a promoção de confiança e legitimidade através do 

isomorfismo institucional. A difusão do modelo dos pilares múltiplos se caracteriza como um 

“Mito da Privatização” que prescrevia soluções técnicas adequadas, racionais e legítimas para 

a solução dos problemas das organizações previdenciárias e foi o motor do isomorfismo 

institucional dos sistemas previdenciários através de processos miméticos, onde cada Estado, 
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individualmente, implementou suas reformas adotando as prescrições – em diversos graus - 

do Mito da Privatização. A explicação desenvolvida adiante segue o seguinte roteiro:  

Globalização  Altera Ambiente Institucional  Mito da Privatização  Isomorfismo 

Institucional. 

 

3.1 Mudanças no Ambiente Institucional: Globalização e o declínio do Estado de Bem-

Estar Social América Latina 

 

 Explorar a ideologia neoliberal e suas mensagens normativas como um mecanismo 

potencial de difusão de idéias, tem sido a escolha de alguns pesquisadores para tentar explicar 

a onda de reformas estruturais que ocorreu na América Latina. A “nova ortodoxia 

previdenciária”, como a descreve Lo Vuolo (1998), parece ter um papel importante na 

definição dos modelos de reforma difundidos pelo Banco Mundial, no entanto, parece claro 

também que a nova ortodoxia não explica completamente a dinâmica do processo de difusão. 

Não apenas as observações de Weyland (2006), ao afirmar que apesar de representar peça 

importante no jogo da reforma, o neoliberalismo não pode ser evocado como uma mensagem 

normativa capaz de alterar a ordem de preferências dos formuladores de políticas, tampouco, 

aglutinou suficiente suporte social como prescrevem os postulados institucionalistas. As duas 

afirmações encontram eco neste trabalho, primeiro, o neoliberalismo não representou um 

corpo normativo capaz de alterar os objetivos dos atores sociais e pressionar pela adesão a 

seus pressupostos. Mas, o neoliberalismo representou um corpo teórico que incorporava um 

conjunto de valores e crenças que sugeria soluções alternativas para problemas existentes 

(Friedman, 1988). Em segundo lugar, o neoliberalismo parece não ter encontrado suporte 

social nos países da América Latina, embora tal afirmação feita por Weyland (2006) não veio 

acompanhada de nenhum dado que fundamentasse este argumento, provavelmente devido à 

dificuldade de mensuração de tal variável. No entanto, Kay (2003:113) aponta a falta de 

suporte social como reflexo do desconhecimento dos parlamentares e dos trabalhadores acerca 

do novo sistema previdenciário. Tal argumento fica claro em pesquisa de opinião pública 

realizada na Argentina, em maio de 1994, pelo jornal Clarín:  

14% dos entrevistados estavam cientes da opção de aderir ao novo sistema, 
29% estavam pouco cientes, 25% ouviram falar sobre o assunto e 32% nunca 
ouviram falar sobre o assunto. 
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 Assim, a sugestão apresentada aqui aponta na direção de que o neoliberalismo sozinho 

é insuficiente para explicar a dinâmica do processo de reforma da previdência. Desta feita, 

adotar-se-á uma perspectiva de que a globalização incorpora uma forte mensagem normativa 

capaz de estabelecer novos padrões de legitimidade para os atores sociais.  

 O debate sobre a globalização, nem de longe, encontra muito consenso dentro das 

Ciências Sociais e, talvez, seja no campo das Relações Internacionais que tais dissensos se 

tornem mais abrasivos. Segundo Vieira (2001:96-98), nas relações internacionais, dois 

enfoques polarizam o debate sobre globalização: os transformacionistas e os céticos. Os 

primeiros argumentam que o processo de globalização representa um grave perigo ao Estado-

nação, pois os estados perdem o controle das fronteiras nacionais, além de implicar numa 

diminuição da sua capacidade de autonomia e soberania, elementos essenciais na ordem de 

Vestfália. Os céticos, por sua vez, argumentam que a globalização é uma nova ordem mundial 

menos estadocêntrica, mas que não representa algo inédito, já que a internacionalização da 

economia não é um processo novo, e sim, plurissecular. 

 A hipótese central desenvolvida neste trabalho é que, a globalização representou uma 

mudança ao concentrar um conjunto de novas normas com altos padrões de legitimidade, que 

pressionaram o ambiente institucional do setor previdenciário. Vieira (2001:98), afirma que a 

globalização é um resultado de aceleradas mudanças que vêm ocorrendo nas últimas décadas 

e as principais seriam: 

1) Tecnológicas – telecomunicações, informática, microeletrônica etc.; 

2) Políticas – decisões governamentais de ajuste estrutural, visando à liberalização e à 

desregulamentação do mercado; 

3) Geopolíticas – fim do comunismo; 

4) Microeconômicas – acirramento da competição em escala mundial; 

5) Macroeconômicas – aumento no número de novos países industrializados, e 

6) Ideológicas – hegemonia neoliberal.  

 Dessa forma, o neoliberalismo é considerado apenas como parte de um processo que 

envolve um conjunto de mudanças que alteraram o ambiente institucional em nível 

internacional. Outros trabalhos também enfatizam o caráter multidimensional da globalização, 

chamando atenção para a distinção dos seus efeitos econômicos e a concomitância com 

processos não-econômicos que possuem sua dinâmica própria. As dimensões não-econômicas 

se circunscrevem aos elementos políticos e culturais, este último inclui a assunção de novos 
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valores (CEPAL, 2002). Considerando-se a globalização um processo multidimensional e 

plurissecular, alguns trabalhos argumentam que ela representa uma nova fase do capitalismo 

mundial, marcada pela rapidez dos fluxos internacionais e pelo crescimento dos mercados 

financeiros, cujas reverberações econômicas são latentes, no entanto, possui dimensões não-

econômicas cujo valor analítico deve ser levado em conta (VIEIRA, 2001; CEPAL, 2002; 

DRAIBE e RIESCO, 2007).  

 Assim, o debate passa a gravitar em torno das conseqüências ou os efeitos gerados por 

estas mudanças, que configuram um novo cenário mundial. De forma geral, Vieira (2001) 

identifica que as conseqüências destas mudanças são múltiplas, pois: 

[...] os locais de poder onde se tomam decisões políticas que afetam os 
Estados nacionais não coincidem com suas fronteiras territoriais. As 
decisões são tomadas globalmente, deixando sem margem de manobra os 
governos nacionais, cuja capacidade de controlar e regular seus assuntos 
domésticos ficou extremamente debilitada com a intensidade dos fluxos 
transnacionais – comércio, capital, tecnologia, informação, cultura etc. – que 
atravessam com facilidade as fronteiras nacionais. (VIEIRA, 2001:98) 

 

 Seguindo a mesma linha, Yeates (2007:631) explora os impactos da globalização 

sobre os sistemas de Bem-Estar Social, e elenca nove elementos da globalização que tiveram 

impacto nos sistemas de bem-estar social: 

 

1) Fluxo internacional de capitais; 

2) Integração global das atividades de negócios; 

3) Fluxo de imagens, idéias, informação e valores através dos meios de comunicação; 

4) Difusão do consumismo e do individualismo;  

5) Mobilidade internacional de pessoas (férias ou trabalho) e idéias; 

6) Impacto da atividade humana sobre o sistema ecológico global e meio ambiente; 

7) Consciência coletiva das questões globais, eventos e riscos; 

8) O surgimento das organizações governamentais e não-governamentais; 

9) Ação política além das fronteiras nacionais e direcionada a fóruns internacionais; 

 

 

Proposição 1: O processo de globalização fomentou as alterações no ambiente institucional 

da América Latina ao apresentar novos padrões de interação entre os atores e novos padrões 

de legitimidade. 
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 O debate sobre a globalização pode ser mais profícuo se for levado em conta o seu 

valor enquanto categoria analítica ao invés do seu uso normativo, essa parece ser a conclusão 

de muitos trabalhos que versam sobre os efeitos da globalização. Parece que se construiu um 

consenso em torno da importância do contexto histórico na determinação do conceito de 

globalização como um processo plurissecular, e alguns trabalhos apontam para a idéia de que, 

embora não represente um processo novo, a dimensão da globalização possui alguns 

elementos que a diferenciam de outros momentos históricos. Yeates (2007:630), aponta que a 

Extensão, a Intensidade e a Velocidade, são os elementos que marcam a globalização nos dias 

atuais. Sobre a extensão, ele se refere ao nível no qual as atividades culturais, políticas e 

econômicas ultrapassaram as fronteiras nacionais e ganharam dimensões globais. A 

intensidade das mudanças, das magnitudes e da regularidade das interconexões sociais, e a 

velocidade das mudanças nas interações e processos globais.  

 Com efeito, a literatura ao analisar os impactos da globalização no sistema de Bem-

Estar social tende a se concentrar nos países da OCDE e negligenciar os países em 

desenvolvimento (YEATES, 2007). No entanto, como sustenta Filguera (1999; 2005), estas 

análises não devem ser transportadas para o contexto latino-americano, por dois motivos. Em 

primeiro lugar, não há Estados de Bem-Estar social na América Latina, pois nenhum dos 

sistemas de bem-estar social pode ser realmente considerado sistema de “Welfare State”. 

Segundo, se forem considerados como tal, os estados latino-americanos estão longe de 

apresentar sistemas homogêneos de bem-estar, pelo contrário, existe uma marcada 

heterogeneidade que diferencia a análise da realidade latina. 

 Desta feita, segundo Filguera (1999), os tipos de Welfare na América Latina se 

dividem em três grupos: universalismo estratificado, regimes duais e regimes excludentes. O 

primeiro grupo compreende o Uruguai, Chile e Argentina e se caracteriza pela alta cobertura 

da população através dos serviços sociais (seguro social, saúde e educação). Outra 

característica deste grupo é a forte estratificação dos benefícios, isto é, o grau de proteção e as 

condições de acesso aos serviços sociais. O segundo grupo é composto por Brasil e México, e 

seus principais aspectos são a alta cobertura da população com os mesmos níveis de 

estratificação do grupo do universalismo estratificado, no entanto, o sistema federativo impõe 

fortes assimetrias entre as diversas regiões, com baixa cobertura da população e elevada 

estratificação dos serviços. O último grupo é composto por República Dominicana, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Bolívia e Equador e se caracterizam por 

sistemas elitistas, por conseguinte, excludentes. Segundo o autor, a baixa cobertura 
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populacional e a alta estratificação dos benefícios aproximam estes modelos de sistema social 

do modelo de “estado predador”.  

 Como discutem Draibe e Riesco (2007), os sistemas de bem-estar na América Latina 

já sofriam fortes críticas desde os anos 1980 e dois projetos disputavam a condução do 

processo de reformas dos sistemas sociais. O primeiro, se ancorava na teoria do 

subdesenvolvimento e enfatizava as insuficiências e deformidades, atribuindo-as à 

persistência do legado das velhas estruturas sociais, o domínio das oligarquias e capital 

estrangeiro. Defendia o desenvolvimento nacional independente, através da política de 

substituição de importações em conjunto com rápidas mudanças sociais. O segundo projeto, 

recomendava desregulamentação da economia e privatização de empresas públicas para a 

formação de poupança e ficou conhecido como o modelo neoliberal. Os fatos demonstraram 

que o segundo projeto parece ter vencido a disputa, reforçado pela globalização e pelo 

consenso de Washington, que estabeleceu uma nova ortodoxia para as políticas sociais. No 

entanto, Draibe e Riesco (2007) ainda ressaltam que, apesar do legado neoliberal, os estados 

de bem-estar ainda persistem e a influência do paradigma neoliberal não se deu de forma 

homogênea, da mesma forma que os estados de bem-estar nunca foram homogêneos na 

América Latina.  

A globalização apresentou novos padrões e seqüências de interações entre os atores ao 

aumentar a amplitude da interação entre as organizações, fomentando a criação de sistemas 

privados de pensões. Isso implicou a criação de mercados globais de saúde e bem-estar. Além 

disso, a globalização trouxe novos atores para o campo das organizações previdenciárias, as 

organizações financeiras internacionais (especialmente o Banco Mundial), diversas agências 

das Nações Unidas e organizações não-governamentais, passaram a ser atores relevantes 

dentro deste campo, influenciando os caminhos de reforma e se tornando importantes na 

tomada de decisão. Por exemplo, Weyland (2006) discute que o FMI nunca foi o maior 

entusiasta do projeto de reforma da previdência e portava por uma política de controle fiscal, 

enquanto o Banco Mundial era um dos maiores difusores do projeto. Assim, muitos países da 

América Latina utilizaram estes novos atores para construir novas coalizões internas e 

externas, seja em defesa da reforma ou para neutralizar a pressão externa. O caso do Brasil 

pode ser um exemplo desse tipo de coalizão. Um choque de objetivos entre o Banco Mundial 

e o FMI foi crucial para impedir que o projeto de privatização do sistema previdenciário 

brasileiro fosse adiante, pois o FMI vetou a possibilidade de uma reforma estrutural em 

virtude dos custos de transição, que poderiam interferir no equilíbrio fiscal do país. Já em 

outros países, os atores domésticos utilizaram as organizações internacionais para dar mais 
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legitimidade ao projeto de reforma, argumentando que as condições impostas por estas 

organizações exigiam a reforma dos sistemas previdenciários para o acesso aos recursos.  

Certamente, um dos efeitos da globalização foi a redução dos custos de comunicação e 

a facilidade de locomoção pelo mundo. Estas novas perspectivas trouxeram uma maior 

interação e uma disponibilidade maior de informações sobre outras organizações ao redor do 

planeta. A difusão de idéias, valores e a integração global das atividades de negócio, 

representaram um aumento significativo de informações em todas as áreas da vida social, 

apresentando novos valores e novos padrões de legitimidade social. Também implicou na 

formação de uma consciência coletiva dos problemas globais, a consciência de que muitos 

problemas e questões importantes devem ser discutidos em escala global como, por exemplo, 

os problemas ecológicos. No campo das organizações previdenciárias, a consciência coletiva 

de que estas organizações encontram-se num negócio comum e compartilham riscos, 

oportunidades e problemas, também pode ser verificada através do relatório do Banco 

Mundial, Averting Old Age Crisis, ao argumentar exatamente que o problema do 

envelhecimento é mundial; as pessoas ficam velhas na China ou no Peru, da mesma forma 

que na Inglaterra e na França. O argumento do relatório é exatamente chamar atenção dos 

formuladores para a idéia de que os países desenvolvidos passam por problemas no sistema 

previdenciário, em virtude do aumento da expectativa de vida, e que os países em 

desenvolvimento passarão pelas mesmas dificuldades, a não ser que as evitem 

antecipadamente (WORLD BANK, 1994). 

 

3.2 O Mito da Privatização 

 

Proposição 2: As organizações financeiras internacionais, especialmente o Banco Mundial, 

difundiram o modelo de privatização da previdência social como uma resposta altamente 

institucionalizada tida como garantida, racional e legítima, configurando um mito racional. 

 

 Os mitos racionais possuem como característica a construção de prescrições 

racionalizadas e impessoais, com propósitos sociais apresentados como técnicos e a 

especificação dos meios apropriados para a sua consecução. Além disso, estes mitos se 

apresentam de forma altamente institucionalizada, isto é, de forma tão legítima que estão 

acima da opinião de um individuo ou organização. Eles podem surgir de duas formas: pela 

complexidade das redes de relações sociais e através da estrutura da organização coletiva do 
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ambiente, que consiste em estruturas coletivas generalizadas que se configuram em diversos 

níveis. O Estado é um tipo de organização coletiva do ambiente, que se divide em diversos 

níveis de administração da vida social. Essa estrutura baseada em mandatos é altamente 

institucionalizada e possui, portanto, elevado índice de legitimidade, se configurando como 

uma estrutura potencialmente capaz de gerar mitos racionais.  

 Como aponta Yeates (2007), a globalização trouxe um direcionamento da ação política 

além das fronteiras para fóruns internacionais e, ainda incluiu novos atores na arena 

internacional, alterando o padrão de interação e coalizão entre os atores domésticos e 

internacionais. As organizações financeiras internacionais (Banco Mundial, FMI, BIRD) se 

configuram como atores relevantes na arena internacional, que possuem opinião importante 

na formulação de políticas. O processo de globalização, ao alterar a estrutura coletiva do 

ambiente pelo direcionamento da ação política para fora das fronteiras nacionais, através dos 

fóruns internacionais, colocou as organizações financeiras em condições potenciais de gerar 

mitos racionais. Especialmente o Banco Mundial, segundo Weyland (2006), foi um dos 

maiores entusiastas da reforma da previdência e, em 1994, produziu um relatório intitulado 

Averting Old Age Crisis - formulado por um conjunto de especialistas - que teve um impacto 

crucial para o processo de difusão das reformas na América Latina. Até 1994, apenas o Chile 

e o Peru haviam adotado reformas previdenciárias e, de 1994 em diante, Colômbia, Argentina, 

Uruguai, Bolívia, México, El Salvador e Costa Rica reformaram seus sistemas de seguridade, 

além de muitos países em outras regiões do mundo, conforme visto na figura 2.2. Convém, 

entretanto, concordar com Weyland (2006) em considerar que o Banco Mundial não deu 

origem ao processo de reforma, pois parece claro que ele tenha reforçado fortemente a onda 

de reformas dos anos 90, após a difusão do seu relatório. Também é necessário reconhecer 

que é problemática a opção de defender o poder de coerção destas organizações em 

implementar seus objetivos, por isso, o argumento apresentado nesta seção sustenta que a 

onda de reformas ocorreu em virtude da adoção de um mito racional, um “Mito da 

Privatização”. Criado pelo Banco Mundial, ele forneceu um mecanismo que garantia a 

inserção dos países na nova ordem social, uma ordem globalizada e que garantia suporte e 

legitimidade perante os mercados internacionais.  

 Levando em conta que os mitos se caracterizam por prescrições racionalizadas e 

impessoais, com propósitos sociais apresentados como técnicos e a especificação dos meios 

apropriados para a sua consecução, o documento do Banco Mundial parece preencher estes 

requisitos. San Martino (2007) o apresenta da seguinte forma: 
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Este relatório foi a culminação de dois anos de pesquisa que analisou as 
alternativas de políticas e fornece uma estrutura para a identificação do 
conjunto de políticas mais apropriado para as necessidades de cada país. [...] 
Ele constitui o primeiro exame global completo da seguridade social, 
definindo três funções financeiras dos programas de seguridade – 
redistribuição, poupança e seguridade (SAN MARTINO, 2007: 17)23. 

 Este trecho se aproxima bastante do argumento proposto nesta seção, de que o 

relatório Averting Old Age Crisis constituiu um mito racional ao incorporar prescrições tidas 

como garantidas e legitimas, que especificavam o remédio adequado para cada situação e os 

meios para a sua consecução. 

 

3.2.1 Como se configura este mito? 

 Em primeiro lugar, este mito busca desenvolver a consciência coletiva de que os 

problemas dos sistemas de seguridade social são uma questão global e não apenas local. Os 

dilemas, os programas e os problemas eram amplamente compartilhados por todos os países. 

Hoje, como a população mundial envelhece, sistemas de seguridade estão 
com problemas no mundo inteiro. Comunidade informal e os arranjos de 
base familiar estão enfraquecendo. E os programas formais estão cercados 
pela escalada dos custos que requerem altos níveis de taxação e impedem o 
crescimento do setor privado – enquanto falham em proteger os mais velhos. 
Ao mesmo tempo, muitos países em desenvolvimento estão à beira de adotar 
os mesmos programas que saíram do controle em países de média e alta 
renda (WORLD BANK, 1994:1)24

 
 Com isso, torna-se clara a idéia de que este modelo está em disputa com outro modelo 

de política previdenciária, ao afirmar que os países em desenvolvimento estão à beira de 

adotar as mesmas políticas dos países de renda alta, o que parece reforçar a idéia de que dois 

ambientes institucionais competiam entre si na definição da política de seguridade social. O 

relatório sugere, ainda, que os arranjos em vigência nos países em desenvolvimento e em 

muitos países desenvolvidos, não são suficientes para garantir a redistribuição, poupança e 

seguridade, já que compartilham sérios problemas de redistribuição e eficiência. Arranjos de 

pilar público, único e dominante, possuem seis graves problemas: 
                                                 
23 Tradução Livre: “This report was the culmination of a two-year research project that analyzed policy 
alternatives and provided a framework for identifying the policy mix most appropriate to a given country’s 
needs. […]. It constituted the first comprehensive and global examination of old-age security, defining three 
functions of old-age financial security programs—redistribution, savings, and insurance (SAN MARTINO, 
2007:17).” 
24 Tradução Livre: “Today, as the world’s population ages, old age security systems are in trouble worldwide. 
Informal community and family-based arrangements are weakening. And formal programs are beset by 
escalating costs that require high tax  rates and deter private sector growth – while failing to protect the old. At 
the same time, many developing countries are on the verge of adopting the same programs that have spun out of 
control in middle- and high – income countries (WORLD BANK, 1994:1) 
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1) A alta taxa de contribuição é vista freqüentemente como um imposto por muitos 

trabalhadores, e não como o preço por serviços recebidos; 

2) Altos níveis de taxas de contribuição levam à evasão – desse modo derrotam os 

propósitos do esquema compulsório; 

3) Altas taxas também levam à manipulação estratégica que permitem alguns 

trabalhadores escapar da contribuição, mas mantendo-se aptos aos benefícios, criando 

dificuldades financeiras para o sistema; 

4) Realocam força de trabalho para o setor informal, causando dificuldades para a 

economia; 

5) Empregadores que não podem transferir as contribuições para os empregados 

diminuem o emprego, reduzindo o desempenho nacional; 

6) Trabalhadores mais velhos que estão em condições de obter boas pensões aposentam-

se cedo, reduzindo a experiência da força de trabalho. 

 

  A solução para estes problemas é a substituição deste arranjo pelos pilares múltiplos, 

apresentados no capítulo anterior. As soluções apresentadas são consideradas racionais por se 

basearem em fatos e argumentos técnicos, oriundos da experiência concreta de países que 

adotaram modelos de substituição e obtiveram resultados expressivos. O país que serve de 

modelo para este argumento é o Chile, que implementou este arranjo nos anos 80 e 

experimentou anos de desenvolvimento econômico. A relação de causalidade entre 

substituição do sistema de seguridade social e desenvolvimento econômico, pode ocorrer em 

termos paretianos, mas é contestada por diversos autores como Esping-Andersen (2003) e 

Coelho (2003), que afirmam não ser possível dizer que o desenvolvimento econômico chileno 

seja fruto da substituição do sistema de pensões, pois uma série de outros fatores tem 

relevância em um momento de crescimento econômico. 

Esta visão comporta uma série de valores e crenças importantes, que caracterizam este 

mito. O recado é a tentativa de ilegitimar os modelos de seguridade social em vigência nos 

países em desenvolvimento, pois eles não são justos, porque não protegem os mais pobres, 

não são racionais, porque não são sustentáveis e impedem o crescimento da economia. São 

razões suficientes para tornar altos os custos de ilegitimidade destes modelos. Ao mesmo 

tempo, a solução oferecida por este mito é fundada na crença de que ele promove justiça 

social, ao evitar a manipulação estratégica daqueles que não contribuem, mas estão aptos a 

receber os benefícios; que provê eficiência administrativa ao transferir para o setor privado e 
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impedir a manipulação política; que é racional, porque incentiva a formação de poupança e 

potencializa o crescimento econômico. 

 

3.3 Avaliando o Isomorfismo Institucional 

 

 Um dos desafios impostos a este trabalho é a avaliação do isomorfismo institucional, 

isto é, como verificar a sua ocorrência. Para isto, a teoria institucional forneceu base para a 

construção de uma avaliação sólida do isomorfismo institucional. Conforme discutido no 

primeiro capítulo, a teoria de Meyer e Rowan (1991) sobre os mitos racionais, produziu as 

categorias de análise aqui utilizadas. Assim, o desafio que se apresenta é como avaliar o 

impacto sobre as organizações previdenciárias, da adoção do “Mito da Privatização”, que deu 

vida ao processo de isomorfismo institucional. 

 

Proposição 3: A adoção do Mito da Privatização alterou a estrutura das organizações 

previdenciárias, dando vida ao processo de isomorfismo institucional. 

 

A adoção do Mito da Privatização implicou algumas alterações nas organizações que 

atuam no sistema de seguridade social na América Latina, que as tornaram isomórficas ao 

novo ambiente institucional. A primeira linha de análise é a alteração da estrutura formal das 

organizações previdenciárias, pois com a adoção das prescrições dos mitos racionais verifica-

se uma modificação na estrutura dessas organizações. Segundo Coelho (2003), todos os países 

que adotaram reformas estruturais incluíram - em maior ou menor grau - a privatização do 

sistema de seguridade e isto implicou numa mudança muito profunda nestas organizações, 

que decorre dos seguintes pontos: a mudança para um sistema privado de administração da 

seguridade social implicou numa forte alteração nos paradigmas da previdência, pois 

transferiu o sistema de repartição (pay-as-you-go), que era orientado pelo principio da 

solidariedade, cujas pensões dos trabalhadores inativos eram pagas através da contribuição 

dos trabalhadores ativos, no qual o Estado assumia os maiores riscos, e foi transferido para 

um sistema privado de capitalização composto por contas individuais, no qual a pensão futura 

dos trabalhadores dependia do volume de suas contribuições individuais durante a vida 

laboral. Além disso, os riscos oriundos de crises econômicas e da inflação eram assumidos 

pelos trabalhadores, pois no sistema de capitalização privado, o Estado possuía a obrigação de 

fornecer apenas uma contribuição mínima para aqueles em situação de pobreza. Essa 

mudança formal na estrutura do sistema de seguridade social implica uma forte mudança de 
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paradigma. Conforme a discussão de Lo Vuolo (1998), a “nova ortodoxia previdenciária” 

consistia num forte apelo maximizador em detrimento dos princípios de solidariedade. 

A segunda linha de análise, concentra atenção na adoção de critérios externos de 

avaliação. Segundo Meyer e Rowan (1991), as organizações que aderem às prescrições dos 

mitos racionais adotam critérios externos de avaliação como um mecanismo de obtenção de 

legitimidade social. Conforme Brune, Garrett e Kogut (2004) já haviam chamado atenção, a 

privatização de bens públicos, apesar de não representar ganhos em eficiência direta, possui 

um efeito indireto muito relevante: a credibilidade dos mercados. Para eles, a privatização é 

um forte sinal para os mercados internacionais do compromisso com reformas pró-mercado, e 

representa uma fonte de legitimidade. No caso da reforma da previdência na América Latina, 

parte da literatura e até mesmo o relatório do Banco Mundial, apontam na direção de que a 

reforma dos sistemas de seguridade representa um avanço e uma medida cautelar de 

responsabilidade fiscal, pois ao adotar reformas de capitalização da previdência, os países 

demonstravam possuir compromissos com o crescimento econômico e responsabilidade de 

evitar problemas fiscais sérios no futuro. Portanto, adotar as prescrições do “Mito da 

Privatização” significou um mecanismo de obtenção de legitimidade, através da avaliação de 

agentes externos que reconheciam estas medidas como as mais adequadas diante do cenário 

mundial, além de servir como um sinal positivo para investidores externos de que aqueles 

Estados eram considerados responsáveis e comprometidos com o equilíbrio fiscal e o 

crescimento econômico. 

O terceiro critério de avaliação é a estabilização. As organizações que se tornam 

isomórficas a um determinado ambiente institucional tornam-se mais estáveis, mas não 

necessariamente em relação a seu desempenho ou sua eficiência, porque a:  

Estabilização também ocorre quando uma dada organização passa a fazer 
parte de um grande sistema coletivo. O apoio é garantido pelos acordos ao 
invés de depender inteiramente do desempenho (MEYER e ROWAN, 
1991:52)25

 
 Ao adotar as prescrições dos mitos racionais, as organizações também aceitam os critérios 

externos de avaliação, que as inserem num sistema coletivo de organizações, onde elas passam a se 

tornar uma subunidade ao invés de uma unidade independente.  

Em resumo, a globalização incluiu novos atores no cenário internacional que são relevantes 

para a formulação das políticas sociais. As organizações financeiras internacionais são atores 

relevantes na formulação de políticas sociais em nível internacional e, ao difundirem os mitos 
                                                 
25 Tradução livre: “Stabilization also results as a given organization becomes part of the wider collective system. 
Support is guaranteed by agreements instead of depending entirely on performance” (MEYER e ROWAN, 1991: 
52) 
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racionais, criaram estruturas de organização coletivas globais. As prescrições contidas no “Mito da 

Privatização” apontam na direção de que as organizações de seguridade social compartilham a mesma 

área da vida social, problemas similares e que, portanto, devem adotar respostas similares para estes 

problemas. Assim, constituem uma estrutura coletiva onde cada organização passa a ser uma parte 

desta estrutura geral, que compartilha a mesma área e os mesmos problemas. O apoio que garante esta 

estabilização são os acordos feitos com estas organizações internacionais. Estes acordos visam a 

concessão de empréstimos ou a assistência técnica para o acompanhamento e a avaliação de políticas. 

Eles representam a garantia de manutenção do sistema e, através da avaliação contínua, é possível 

garantir a estabilidade do novo ambiente institucional. 

 

3.4 Algumas Considerações Adicionais 

 

 O modelo de análise aplicado neste trabalho diferencia-se daqueles que foram 

revisados no capítulo anterior, por algumas razões. Não se optou pela análise da difusão de 

políticas através do potencial poder de coerção das organizações financeiras internacionais, 

pois, como visto anteriormente, tal abordagem é problemática. Optou-se, portanto, por uma 

análise diferenciada, ainda pouco discutida dentro da literatura sobre a reforma da 

previdência, e da difusão de políticas que enfatiza os ambientes institucionais e os aspectos da 

legitimidade, socialmente construídos. Assim, concorda-se com o argumento de que as 

organizações financeiras internacionais, especialmente o Banco Mundial, mesmo não dando 

origem às reformas da ultima década, possuem um papel relevante no processo de difusão. 

Isso decorre de que, em virtude de um sistema globalizado e da discussão de temas globais em 

nível internacional, tais instâncias se tornaram fóruns internacionais de debates sobre temas 

globais, cuja institucionalização é tão alta que gera credibilidade e legitimidade em nível 

internacional.  

 O desafio de analisar o isomorfismo institucional e seus impactos, levou a uma 

reflexão sobre quais critérios de avaliação eram metodologicamente mais adequados, 

sobretudo, porque parece insuficiente avaliar o resultado das reformas em relação à 

consecução de seus objetivos. O intenso debate em torno da viabilidade das prescrições 

contidas no relatório no Banco Mundial, sobre o real impacto das reformas no crescimento 

econômico, na formação de poupança, no desenvolvimento dos mercados de capitais e na 

eficiência administrativa, tornou ainda mais difícil o desafio de avaliar o isomorfismo 

institucional a partir destas variáveis, pois muitas são as posições que se confrontam em torno 

dos impactos sobre o crescimento econômico. 
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 Mesa-Lago (2003) faz uma avaliação comparativa da reforma e afirma que muitos 

estudos não aconselham a reforma com o objetivo de incrementar a poupança nacional, pois 

os dados disponíveis não revelam uma correlação direta entre a reforma e o crescimento da 

poupança. Em relação à eficiência por meio da concorrência, há outro alerta para os países 

menores, pois a concorrência não funciona adequadamente. O número de administradoras é 

reduzido e, mesmo nos países com maior população e com um número adequado de 

administradoras, a concentração nas três maiores tem se revelado preocupante. A teoria 

institucional argumenta que, o isomorfismo institucional torna as organizações mais similares 

sem, necessariamente, torná-las mais eficientes. Esta era mais uma razão que demonstrava a 

insuficiência de analisar o resultado das reformas, pois o isomorfismo ocorre independente de 

seus resultados em termos de eficiência. Por isso, a fim de superar estas dificuldades, adotar-

se-á a perspectiva exposta na terceira proposição da seção anterior, ou seja, avaliar o 

isomorfismo a partir da análise de alteração da estrutura formal das organizações 

previdenciárias, da adoção de critérios externos de avaliação e da estabilização em relação ao 

novo ambiente institucional, através dos acordos de assistência técnica feitos para cada país 

analisado. É importante observar que, embora pelo menos dez países na América Latina 

tenham feito reformas estruturais em seus sistemas de seguridade, a disponibilidade de dados 

é maior para aqueles que adotaram reformas há mais tempo. No próximo capítulo, será feita 

uma análise de cada país que adotou as prescrições do “Mito da Privatização”, observando os 

critérios da terceira proposição. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

O NOVO AMBIENTE INTITUCIONAL 

 

 

 

 

 O processo de reforma chileno é o pioneiro e serviu de base para a construção do 

modelo de múltiplos pilares, difundido posteriormente pelo Banco Mundial. Segundo a 

análise deste trabalho, o Chile não é um caso de Isomorfismo Institucional pelo fato de que o 

desenho da sua reforma foi base para a construção do “Mito da Privatização”. Acuña e 

Iglesias (2001) produziram um relatório para o Banco Mundial, no qual tecem uma análise 

sobre os 20 anos da reforma no Chile e, segundo esse relato, a proposta de reforma teve seus 

primeiros passos ainda antes do golpe militar de Augusto Pinochet, através de um grupo de 

economistas ligados a Universidade Católica do Chile. Este grupo produziu um estudo 

inspirado em idéias de livre mercado e, inicialmente, era composto por um modelo de pensão 

baseado em dois pilares básicos: o primeiro, mantido pelo Estado, cuja função seria garantir 

uma pensão mínima para os trabalhadores cobertos pelo sistema. E, o segundo, constituía num 

pilar privado, baseado em capitalização de contas individuais, que só poderia ser retirado pelo 

trabalhador na forma de pensão. 
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 Este projeto já embutia um elemento que estava presente na reforma de 1980, que era 

a forte convicção de que reformas paramétricas não eram capazes de resolver o problema dos 

sistemas de pensões em longo prazo. Esta convicção encontra-se presente em todos os 

modelos de reforma difundidos pelo Banco Mundial. É possível encontrar exemplos dessa 

convicção em diversos momentos e em diversos países. Um  exemplo é o argumento dos 

consultores do Banco Mundial sobre a reforma na Costa Rica: 

Existem dois caminhos principais que o sistema de pensão da Costa Rica 
pode seguir. O primeiro é uma reforma limitada, o qual envolve a 
manutenção do presente sistema intacto, mas fazendo ajustes menores para 
torná-lo mais justo e financeiramente sustentável no curto prazo. O segundo 
é uma reforma mais radical que poderia envolver a reestruturação do sistema 
para criar um sistema de múltiplos pilares. A reforma limitada pode 
conseguir tornar o sistema financeiramente sustentável aumentando a idade 
para a aposentadoria, elevando a taxa de contribuição, diminuindo 
benefícios, ou investindo melhor o sistema de reservas. Pode ser notado, 
entretanto, que todas essas reformas orientadas para a manutenção da 
solvência financeira são provavelmente bem-sucedidas apenas no curto e 
médio prazo, e não provém segurança no longo prazo26 (DEMIRGÜÇ-
KUNT e SCHWARZ, 1996:45). 

 Cumpre observar ainda que, novamente, apresenta-se a idéia de que dois ambientes 

institucionais competiam entre si na definição das políticas sociais e, conseqüentemente, da 

política previdenciária. O primeiro mantinha os princípios da solidariedade no sistema de 

pensões e o segundo defendia a capitalização do sistema em contas individuais. Outro 

elemento de relevância é que a proposta de reforma chilena foi produzida por formuladores 

daquele país e, posteriormente, foi difundida pelo Banco Mundial. Weyland (2006) chamou 

bastante atenção para a ação dos formuladores chilenos em difundir o processo de reforma na 

América Latina, e parece evidente que eles tiveram papel central na condução da reforma, 

mas não é possível afirmar que eles sozinhos, sem o apoio de organizações como o Banco 

Mundial, difundiram a reforma no continente. Vale ressaltar que, o papel do Banco Mundial, 

nesse contexto, não foi o de iniciar as reformas, mas sim de transformar a reforma chilena no 

modelo a ser seguido por outros países, dando-lhe a legitimidade e o peso político no cenário 

internacional que proporcionou a grande difusão das reformas nos anos 90. 

                                                 
26 Tradução Livre: “There are two major reform paths Costa Rica’s pension system might take. The first is 
limited reform, which would involve keeping the present system intact but making minor changes to make it 
both more financially sustainable in near term and more equitable. The second is a more radical reform that 
would involve restructuring  the system to create a multipillar old-age security system. Limited reform would 
attempt to make the system more financially sustainable by raising the normal retirement age, raising the 
contribution rate, decreasing benefits, or better investing the system’s reserves. It should be noted, however, that 
all of these reforms oriented toward maintaining financial solvency are likely to be successful only in the short-
to-medium term and are not likely to provide long-term security.” (DEMIRGÜÇ-KUNT e SCHWARZ, 1996: 
45) 
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 Além disso, o Banco Mundial desempenhava outro papel relevante ao manter acordos 

de assistência com avaliações periódicas do sistema, que permitiam o acúmulo de 

informações e a sua manutenção. Assim, a estabilização das organizações dentro do novo 

ambiente institucional era garantida por estes acordos, que traçavam estratégias para garantir a 

manutenção do sistema. O relatório de avaliação do sistema, em El Salvador, apresenta 

sugestões para o ajuste do novo sistema, diante dos efeitos provocados pela forte 

concentração do mercado das administradoras dos fundos de pensão naquele país: 

A existência de apenas duas AFPs [Administradoras de Fondos de 
Pensiones], combinada com os altos lucros obtidos no mercado de valores, 
contribuiu para uma situação na qual, certos setores políticos estão sugerindo 
reformas profundas no sistema de pensões, como recriar o sistema público, a 
criação de um sistema misto com múltiplos pilares ou a criação de uma AFP 
pública. Dado o teor das sugestões propostas, há o risco que o debate político 
possa levar a modificações no sistema, os quais podem constituir um passo 
atrás na modernização do sistema de pensões (ACUÑA, 2005:49)27. 

 O novo sistema promete ser moderno, justo, financeiramente sustentável, sem 

interferências políticas, eficiente administrativamente, contribuir para o crescimento da 

economia e garantir mais segurança e rentabilidade para os trabalhadores. Assim, existem 

fortes razões para que os atores individuais e coletivos acreditem que esse modelo de pensões 

é melhor do que o precedente. Portanto, a difusão desses valores e crenças através do “Mito 

da Privatização” foi crucial para o surgimento do isomorfismo institucional, que é um 

processo marcado pela assunção dos valores e das normas presentes em determinado 

ambiente institucional. A proposta apresentada é que, as organizações financeiras 

internacionais possuem um papel chave no novo ambiente institucional, um ambiente 

globalizado, porque elas são o lugar de convergência e de discussão de temas que afetam os 

indivíduos em todas as partes do mundo. Como visto anteriormente, o problema do 

envelhecimento mundial e da crise nos sistemas de seguridade é algo que afeta todos os países 

e, portanto, tornou-se objeto para estas organizações que desempenham papel fundamental 

num nível supra-estatal. Essa nova característica, menos estadocêntrica, do ambiente 

globalizado, permitiu o surgimento do “Mito da Privatização”, onde os estados que passam 

por crises de legitimidade ou aqueles que optam por evitar as incertezas, encontram nesses 

                                                 
27 Tradução Livre, grifo nosso: The existence of only two AFPs, combined with the high yields being obtained 
on net worth have contributed to a situation in which certain political sectors are suggesting deep-seated reforms 
to the pension system, such as reviving the public scheme, the creation of a mixed system with multiple pillars or 
the creation of a state AFP. Given the tenor of the proposed suggestions, there is a risk that political debate may 
lead to modifications being made to the SAP which might constitute a step backwards in the modernization of 
the pension system. (ACUÑA, 2005:49) 
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mitos o mecanismo para a obtenção de legitimidade e de redução de incertezas, já que passam 

a fazer parte de um largo sistema como uma subunidade dele. 

 Durante as próximas seções, será analisada de forma concisa a evolução da reforma 

em cada país latino americano que adotou algum tipo de reforma estrutural – em maior ou 

menor grau – segundo a definição de Mesa-Lago (2003), que foi apresentada no segundo 

capítulo. Também se buscará evidenciar a forma como esse conjunto de valores e crenças 

influenciaram a decisão de reformar o sistema, bem como, será enfatizado o papel do Banco 

Mundial na difusão do “Mito da Privatização” e no processo de estabilização das 

organizações dentro do novo ambiente, elementos que configuram o isomorfismo 

institucional como apresentado na terceira proposição do capítulo anterior.  

 

4.1 Bolívia 

 A Bolívia é um dos países que substituíram o modelo mandatório de pilar único 

administrado pelo Estado, por um modelo capitalizado de contas individuais e administrado 

por empresas privadas. Desde os anos 80, o sistema previdenciário boliviano passava por 

problemas financeiros. Ao longo dos anos, o acúmulo de déficits tornava cada vez mais 

pesados os custos para o Estado, além disso, o sistema boliviano era um dos que possuía 

menor cobertura entre os segurados. Valdés-Prieto (2007a:5) mostra que, em 1993, havia 

apenas 293.943 contribuintes no sistema, menos de 16 por cento do total da força de trabalho. 

Para Mesa-Lago e Müller (2003:43), esse número representava uma parcela ainda menor da 

força de trabalho (12%). O Banco Mundial sustentou a hipótese de que a principal causa da 

baixa cobertura do sistema, era a ineficiência administrativa. 

A reforma da previdência na Bolívia começou a ser gestada em 1991, ainda no 

governo Paz Zamora, entretanto, devido à proximidade do ano eleitoral, a reforma foi 

abortada. Em 1993, o presidente recém-eleito, Gonzalo Sánchez de Lozada, inaugurou um 

grande programa de privatizações, do qual derivou a reforma da previdência. Neste programa, 

foram privatizadas empresas estatais que atuavam em quatro setores: eletricidade, 

hidrocarbonetos, minas e telecomunicações. Com as privatizações, o governo atraiu 1,7 

bilhões de dólares em investimentos diretos, a partir das 10 empresas capitalizadas e 

privatizadas. Essa entrada de investimentos significou 25% do PIB boliviano. O governo 

decidiu, então, transferir os ganhos provenientes das privatizações para cada boliviano adulto 
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e, a forma encontrada para distribuir esta renda sem diminuir as economias privadas, foi criar 

um sistema de pensão anual chamado Bonosol, para cada boliviano, contribuinte ou não, 

acima de 65 anos.  No entanto, segundo Valdés-Prieto (2007a), a criação do Bonosol piorou a 

posição fiscal boliviana, pois o Estado abriu mão das receitas provenientes da capitalização 

transferida pelo Bonosol. Entretanto, Mesa-Lago e Müller (2003) salientam que a criação 

desse sistema viabilizou as privatizações e o processo de reforma da previdência, que ainda 

iria acontecer, quando em 1998, o novo presidente Hugo Banzer suspendeu o pagamento do 

Bonosol. O Banco Mundial defende que o impacto do Bonosol na renda dos bolivianos foi 

inexpressivo, embora reconheça que a criação de uma pensão universal seja um progresso. No 

entanto, muitos problemas impediram um melhor desempenho, entre eles as fraudes 

constantes, a falta de estrutura administrativa do Estado de efetuar o pagamento a todos os 

cidadãos e a manipulação política do programa.  

 Assim, apesar do massivo programa de privatização e da criação do Bonosol, o 

crescimento econômico continuava modesto e a renda per capita ainda continuava baixa. Os 

déficits do Estado continuavam a crescer e a entrada de mais empréstimos internacionais 

estava bloqueada pela desconfiança internacional no desempenho da economia boliviana, em 

virtude dos custos fiscais crescentes. É importante observar que, a decisão de transferir para 

os cidadãos os ganhos oriundos da parcela do governo nas empresas privatizadas, foi apoiada 

pelo Banco Mundial, que considerou que a criação de uma pensão para os idosos poderia ter 

um impacto substancial no bem-estar da população pobre e mais velha. Assim, a reforma da 

previdência voltou à agenda de discussões e passou a ser vista como a saída para a crise fiscal 

do Estado. Em 1996, é aprovado o novo sistema de pensões da Bolívia, com assistência e 

apoio do Banco Mundial. O papel do Banco no processo de reforma parece não ter se 

restringido somente à assistência. A difusão do “Mito da Privatização” parece ter sido 

fundamental, como aparece em um relatório de avaliação da reforma: 

O estudo de 1994, Averting Old Age Crisis, parece ter apoiado aqueles 
lideres bolivianos que insistiam na necessidade de acelerar o 
desenvolvimento do setor financeiro, introduzindo um novo sistema de 
pensões. Muitos líderes locais e especialistas tinham conhecimento sobre 
política previdenciária porque a análise da reforma começou em 1991. Estes 
analistas eram tão sofisticados quanto os do Banco Mundial e obviamente 
eram capazes de manter um diálogo com o Banco. A missão residente do 
Banco Mundial estava em constante contato com a UDAPE, grupo que 
desenvolveu modelos de projeções de fluxo de caixa, formando um tipo de 
“comunidade de reforma da previdência”. Por conseguinte, a assistência do 
Banco foi dirigida por ambos, funcionários bolivianos e membros do Banco, 
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trabalhando em substancial concordância um com o outro (VALDÉS-
PRIETO, 2007a: 21)28. 

Novamente, o relatório do Banco Mundial aparece como um fator importante na 

decisão de adotar a substituição do sistema de pensões na Bolívia. Isso parece fortalecer o 

argumento de que as organizações internacionais possuem um papel relevante como atores 

coletivos, ao possibilitar o novo desenho de coalizões dos atores domésticos, além de 

apresentar o “Mito da Privatização” como um mecanismo de obtenção de legitimidade, 

sobretudo no caso boliviano, onde o peso da credibilidade internacional parece ter sido 

relevante no momento de adotar a reforma. A reforma na Bolívia é, talvez, o que mais se 

aproximou do modelo chileno de reforma, no entanto, um dos fatores que as diferenciam é a 

ligação entre a reforma da previdência e a capitalização de empresas. Além disso, a reforma 

boliviana não apresenta um pilar público com a função de fornecer um beneficio mínimo para 

aliviar a pobreza e os contribuintes foram distribuídos em dois fundos divididos por região. 

Os trabalhadores não podem mudar de administradora, a não ser que mudem de região. 

 

4.2 México 

 O sistema mexicano sofreu duas reformas no curso de uma década, a primeira foi 

resultado da crise da dívida mexicana dos anos 80, que elevou a inflação e ruiu todo o 

esquema previdenciário. Durante décadas, o sistema político mexicano foi controlado pelo 

PRI (Partido da Revolução Institucionalizada) e, em 1990, surgiram diversas propostas de 

reforma. O Banco Mundial sugeria uma reforma estrutural, enquanto os burocratas do sistema 

previdenciário optavam por uma reforma paramétrica. Ambas foram rejeitadas pelos 

trabalhadores. Em 1991, um novo projeto foi elaborado e propunha manter intacto o sistema 

público, e o sistema complementar foi criado e mantido no Banco Central, ou seja, sem a 

participação de empresas privadas. O Banco Mundial não participou dessa primeira reforma, 

embora muitos pontos defendidos por ele tenham sido incorporados nesta reforma, como a 

inclusão de contribuições definidas para o sistema social e a elevação em dois pontos 
                                                 
28 Tradução Livre: “The 1994 study, Averting Old Age Crisis, seems to have supported those Bolivian leaders 
that insisted on the need to speed up the development of the financial sector by introducing a new funded 
pension system. Several local leaders and experts were knowledgeable about pension policy because the pension 
reform analysis had started in 1991. These counterparts were a sophisticated as the Bank staff and obviously 
directed were capable of maintaining a dialogue with the Bank. The Bank’s resident mission was directed by 
staff members who were in close contact with the UDAPE group that was developing a cash-flow projections 
model, forming a sort of “pension reform community”. Therefore, the Bank’s assistance was driven by both 
country officials and Bank staff, working in substantial agreement with one another. (VALDÉS-PRIETO, 
2007a:21) 
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percentuais da contribuição total para o sistema.  Apesar de reformado, o sistema continuava 

sem solucionar seus principais problemas atuariais, quando em 1994, o novo presidente 

Ernesto Zedillo toma posse e solicita novos estudos, feitos agora em parceria com o Banco 

Mundial. De acordo os estudos, o sistema mexicano entraria em colapso em 2004 e uma 

reforma estrutural parecia urgente. O Banco apresentou, então, um relatório técnico com as 

opções de reforma e a sugestão de um empréstimo de assistência técnica (MESA-LAGO e 

MÜLLER, 2003; VALDÉS-PRIETO, 2007b). 

 Em 1995, após a grave crise de desvalorização do peso, que contagiou todos os 

mercados emergentes e causou externalidades internacionais negativas, o governo Zedillo 

apresentou uma reforma estrutural da previdência, de cujo processo o Banco Mundial não 

participou, mas continuou fornecendo apoio técnico e financeiro para a reforma, que somaram 

mais 800 milhões de dólares em três etapas (VALDÉS-PRIETO, 2007b). Uma das principais 

causas da crise do peso de 1995, seria uma forte baixa no nível de poupança interno que caiu 

abaixo dos 7,5 por cento do PIB. Dessa forma, a reforma estrutural era vista como saída para 

a reconstrução da poupança interna e o modelo substitutivo foi resultado de uma coalizão 

entre governo, trabalhadores e empresários, contudo, a reforma teve importantes alterações 

em comparação com o modelo chileno. A principal alteração foi a eliminação da pensão 

mínima para os pobres que, segundo o modelo do Banco Mundial, seria função do primeiro 

pilar público. Devido à exclusão do Banco Mundial do processo de reforma, em virtude de 

razões políticas, a reforma aprovada continha esta mudança, duramente criticada pelo Banco 

Mundial, devido à sua insustentabilidade política: 

O fato de que os idosos mais velhos não são protegidos por um beneficio 
definido no longo prazo (depois da transição), mas somente por uma cota 
social a qual transfere os riscos de investimentos de contribuições definidas 
para os membros, implica problemas de sustentabilidade política para o 
primeiro pilar. Se pensionistas pobres são afetados por choques negativos, 
um governo futuro provavelmente vai pagar a conta. Neste sentido, o 
aparente fim da garantia do beneficio definido através da eliminação virtual 
da pensão mínima no longo prazo, pode ser uma ilusão. A natureza da 
contribuição definida do primeiro pilar do México vai contra a abordagem 
dos pilares múltiplos defendida pelo relatório Averting Old Age Crisis de 
1994 (VALDÉS-PRIETO, 2007b:47).29

                                                 
29 Tradução Livre “The fact that the elderly poor are not protected by a defined benefit in the long term (after 
transition), but only by a social quota which transfers defined-contribution investment risks to members, implies 
problems for the political sustainability of the first pillar. If poor pensioners are affected by negative shocks, a 
future government is likely to pick up the bill. In this sense, the apparent end of the defined-benefit guarantee 
achieved by the virtual elimination of the minimum pension in the long term may be an illusion. The defined 
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 Outra restrição considerada inapropriada é a proibição para as administradoras 

privadas de investir fora do país, pois, segundo o Banco, a diversificação de aplicações seria 

vantajosa para um país exportador de commodities como o México. A despeito destas 

considerações, o Banco defende que o México tem tempo para ajustar essas deficiências 

atribuídas ao difícil momento macroeconômico da época, e espera que depois de sua 

estabilização e crescimento tais restrições serão devidamente solucionadas.  

O quê explica esse desencontro entre a reforma aprovada e as medidas defendidas pelo 

Banco Mundial? É possível que a explicação resida em um conflito de objetivos entre o FMI e 

o Banco. Outros players como o Banco Interamericano de Desenvolvimento também 

apoiavam a reforma da previdência mexicana, no entanto, eles não competiam na área de 

política previdenciária. Mas, a participação ativa do FMI durante a crise de 1995, foi crucial 

para a disputa em torno da reforma da previdência. O que estava em jogo era o custo da 

transição, que poderia ter resultados negativos no equilíbrio das contas. Dessa forma, a 

reforma aprovada em 1995, buscava reduzir ao máximo o impacto da transição das contas 

públicas e isso foi feito através da extinção da pensão mínima para os idosos pobres, sob forte 

crítica do Banco Mundial, e a obrigação das administradoras de investir no primeiro ano 

100% dos fundos em títulos públicos para ajudar a pagar os custos da transição (MESA-

LAGO e MÜLLER, 2003; VALDÉS-PRIETO, 2007b).  

 

4.3 El Salvador 

 O caso salvadorenho é bastante peculiar, em virtude do processo de reforma ter se 

desencadeado logo depois do acordo de paz de 1991, que pôs fim a uma guerra civil de 12 

anos. Desde 1992, estudos do Banco Mundial já sugeriam a reforma estrutural e a adoção do 

modelo multi-pilar, por causa considerável de deterioração do sistema público, no entanto, 

somente em 1994, o projeto foi apresentado pelo novo presidente Armando Calderón Sol. Por 

ser uma democracia recente, o sistema partidário de El Salvador era dominado apenas pelo 

partido governista, enquanto os partidos de oposição permaneciam desarticulados e incapazes 

de se apresentarem como importantes veto players na arena legislativa e de estabelecer uma 

agenda alternativa (MESA LAGO e MÜLLER, 2003). 

                                                                                                                                                      
contribution nature of Mexico’s first pillar goes against the multi-pillar approach advocated in the Bank's 1994 
report, Averting the Old Age Crisis.” (VALDÉS-PRIETO, 2007b:47) 
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Assim, a reforma foi aprovada e entrou em vigor em 1998. Em Dezembro de 2002, o 

sistema de pensões contava com 1.086.919 membros, dos quais 91,3 por centro estavam 

filiados ao sistema privado de pensão e 8,7 por cento ao antigo sistema público reformado. O 

rápido crescimento do sistema privado é explicado por Acuña (2005) como resultado da falta 

de credibilidade do sistema público, pela pressão comercial das administradoras dos fundos 

privados e, em parte, pelo próprio desenho da reforma. De acordo com o projeto, os segurados 

com menos de 36 anos foram compulsoriamente transferidos para o sistema privado, os 

segurados entre 36 e 55 anos poderiam escolher entre um dos dois sistemas e, os acima de 55 

anos, permaneciam no sistema público reformado. Após a reforma, o Banco Mundial tem 

prestado assistência na avaliação dos resultados. O relatório de Acuña (2005) faz uma análise 

dos principais problemas enfrentados pelo novo sistema e aponta como um dos principais a 

concentração do mercado. Em 2000, havia cinco administradoras de fundos de pensão e, em 

2003, o número caiu para apenas duas. Mesa-Lago (2003) já havia chamado atenção para o 

fato de que países com mercados pequenos possuem uma tendência maior à concentração do 

mercado. Diante disso, o relatório de Acuña (2005) sugere a necessidade de empreender 

esforços e criar incentivos para a redução dos preços das administradoras e melhorar a 

qualidade dos serviços ofertados, como uma forma de estabilizar o sistema e evitar que o 

debate político reavive a idéia de recriar o sistema público ou de reformar o sistema atual, 

inserindo um modelo misto ou a criação de uma administradora estatal, pois isso “pode 

constituir num passo atrás na modernização do sistema de pensões”30 (ACUÑA, 2005: 49). 

 

4.4 Peru 

 Ao final da década de 1980, o Peru vivia uma grave crise. Anos de violência e de 

guerra civil, com problemas macroeconômicos rampantes. Nesse contexto, a situação do 

sistema previdenciário peruano também não era das melhores. O sistema estava virtualmente 

falido e mal conseguia pagar os baixos benefícios aos pensionistas. Em 1991, se elege 

presidente Alberto Fujimori, que apresenta uma proposta de reforma baseada no modelo 

chileno e que não conseguiu aprovação no parlamento. No entanto, o executivo foi investido 

de poderes legislativos e foi aprovada uma reforma paralela no qual os segurados poderiam 

escolher em qual sistema se filiar. Em 1992, Fujimori dá um golpe de Estado e endurece a 

                                                 
30 Tradução Livre: “might constitute a step backwards in the modernization of the pension system.” (ACUÑA, 
2005: 49) 
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reforma, aprovando uma emenda que tornaria compulsória a filiação no sistema privado para 

os novos trabalhadores que ingressavam no mercado de trabalho. Devido às resistências a esta 

medida e a proximidade das eleições para a Constituinte, o executivo voltou atrás e manteve 

inalterado o sistema paralelo incluindo o sistema dos funcionários públicos e militares 

(MESA-LAGO e MÜLLER, 2003).  

 O Banco Mundial não efetuou nenhuma interferência relevante durante o processo de 

reforma, em parte devido ao fato de que na época da reforma o Banco ainda não possuía uma 

posição clara acerca da reforma previdenciária. Embora o Banco tenha apoiado a reforma, 

considerando-a boa para a diminuição dos gastos públicos, ele aponta que o relatório Averting 

Old Age Crisis é um importante marco para a continuação da avaliação da reforma, pois 

fornecia uma ferramenta de análise para diversas etapas da reforma. Em uma dessas 

avaliações, o Banco propôs a unificação das regras dos sistemas de pensão e a criação de 

incentivos para a transferência de filiados para o novo sistema, já que, até 1993, ainda não 

havia ocorrido uma transferência maciça para o novo sistema, pois o sistema público possuía 

regras mais brandas para a aposentadoria. Em 1996, seguindo a avaliação do Banco Mundial, 

houve uma unificação de critérios com aumento da taxa de contribuição do sistema público, o 

que tornou o sistema privado mais vantajoso (ROFMAN, 2007). 

 

4.5 Colômbia 

 A reforma do sistema colombiano começou a ser discutida ainda em 1992, com a 

apresentação de diversas propostas. O governo propôs a substituição do modelo público por 

um sistema de capitalização privado e individual, nos moldes chilenos. Entretanto, a oposição 

ao projeto foi feroz e despertou a necessidade de um maior diálogo com os oposicionistas. O 

acordo saiu em 1993, com a aprovação de um modelo paralelo, associado às reformas 

paramétricas anteriores que haviam reforçado as finanças do sistema público.  

 A reforma colombiana guarda alguns aspectos interessantes, o apoio das organizações 

internacionais parece ter sido bastante implícito, pois poucas são as evidências da participação 

delas no processo. Talvez, porque o sistema previdenciário colombiano não estivesse em 

situação tão alarmante que chamasse a atenção das organizações internacionais. Mesmo 

assim, o absoluto silêncio do Banco Mundial acerca da reforma colombiana causa estranheza 
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e, na ausência de qualquer avaliação do Banco Mundial, coube ao FMI fazer suas 

considerações sobre a reforma. 

 Novamente, a não sustentabilidade do sistema e suas externalidades negativas são 

apontadas como seu ponto fraco. Segundo o relatório preparado por Clavijo (1998), mesmo 

com a reforma, o sistema continuará gerando déficits nas próximas décadas. É sugerido ainda, 

que, a economia do setor público deva ser mais austera para sustentar os déficits causados 

pelo sistema e que outras reformas devem ser feitas em breve. Embora não indique que 

modelo de reforma deve ser adotado, o relatório sugere a reforma do sistema dos funcionários 

públicos, a redução do benefício mínimo pago pelo sistema reformado e que a opção dos 

trabalhadores de sair do sistema privado e voltar para o público, seja eliminada.  

 

4.6 Argentina 

 O sistema de pensões argentino está entre os mais antigos do mundo e sofreu muitas 

alterações durante sua existência, no entanto, desde a década de 1980 ele passava por graves 

crises atuariais. Uma crise financeira corroeu o valor das pensões e o déficit acumulava mais 

de três por cento do PIB em dívidas previdenciárias, com mais de quatro milhões de 

pensionistas (MESA-LAGO e MÜLLER, 2003). 

 Em 1991, assumiu a presidência o líder peronista Carlos Saúl Menem, que iniciou uma 

série de reformas estruturais, incluindo a reforma das pensões. Em 1992, foi apresentado o 

primeiro projeto de lei que propôs um esquema misto com dois pilares centrais: o primeiro, 

público, reformado, garantindo uma pensão básica, e o segundo, um sistema novo totalmente 

capitalizado no molde chileno. Este projeto foi duramente criticado no Congresso e as 

principais críticas seguiam em quatro direções: a primeira, contestava a reforma partindo da 

ausência de antecedentes históricos bem sucedidos de substituição de sistemas de repartição 

por regimes capitalizados; a segunda crítica era que, o sistema de capitalização era 

desvinculado do conceito de seguridade social, isto é, afastava-se da idéia de solidariedade 

para o conceito de poupança; em terceiro lugar,  não havia estudos sobre os custos de 

administração do novo sistema e, por último, não havia mecanismos de reconhecimentos das 

contribuições pagas ao antigo regime (JARD DA SILVA, 2007). 

 Após 15 meses de debates e uma série de incorporações ao projeto, um amplo acordo 

social possibilitou a sua aprovação em 1993, e o novo sistema passou a vigorar em 1994. Os 
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trabalhadores podem escolher em qual sistema desejam estar filiados, no entanto, ao sair do 

sistema público não é possível retornar, dessa forma, em 1999 mais de 78% dos trabalhadores 

estavam filiados ao sistema privado (MESA-LAGO e MÜLLER, 2003). 

Depois do Chile, a Argentina foi o segundo país a adotar a reforma estrutural da 

previdência e seu processo ocorreu antes de 1994, no entanto, apesar de o Banco Mundial não 

ter participação direta na reforma, como ocorreu em outros países, diversos relatórios 

elaborados pelo Banco difundiam e apoiavam medidas de reforma. Em 1993, o relatório 

Argentina: From Insolvency to Growth criticava duramente o sistema público argentino e 

apoiava a proposta de reforma do governo Menem, sugerindo a  não flexibilização da 

reforma. Contudo, SanMartino (2007) considera que muitos dos pontos da reforma eram 

compartilhados pelo Banco Mundial e que o relatório Averting Old Age Crisis, embora não 

cite diretamente a Argentina, possui um impacto importante mesmo depois da aprovação da 

lei da reforma, já que apresentava inúmeras soluções para a transição entre os sistemas e 

oferecia um banco de dados estatísticos, útil para projeções demográficas e para o cálculo de 

inúmeras variáveis. Vale salientar ainda que, atores centrais no processo de reforma 

trabalharam em diversos programas na Argentina, financiados pelo Banco Mundial nos anos 

80. A partir da aprovação da reforma é que o Banco Mundial passa a ter acordos diretos de 

assistência com a Argentina, incluindo avaliação da reforma das pensões e, em 1996, o Banco 

fornece um empréstimo de ajuste das reformas das previdências provinciais. 

 

4.7 Uruguai 

 A reforma do sistema de seguridade do Uruguai foi uma das mais difíceis de ser 

aprovada, devido ao modelo fortemente consensual que caracteriza este país desde o fim do 

regime militar. As propostas de reforma se arrastavam desde 1985, quando o primeiro 

governo, democraticamente eleito, tomou posse e o novo presidente, Julio Maria Sanguinetti, 

propôs estudos para diminuir o déficit orçamentário provocado pelo sistema de pensões. Até 

1993, pelo menos dois referendos já tinham sido convocados sobre a reforma e ambos haviam 

rejeitado as propostas em debate; o lobby das associações dos aposentados e dos partidos de 

esquerda foi suficiente para rechaçar diversas propostas de reforma. Somente em 1995, uma 

ampla coalizão incluindo todos os partidos com representação parlamentar formou uma 

comissão para discutir e elaborar os novos modelos de pensões e, ainda em 1995, esta ampla 

coalizão conseguiu aprovar o novo sistema previdenciário que entrou em vigor em 1996.  



81 

 

 Durante o processo de reforma, as organizações financeiras internacionais tiveram 

papel ativo em assistência técnica e em empréstimos para reformas estruturais, visando cobrir 

os custos de transição para o novo sistema. Especialmente o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, tiveram papel explícito no processo de reforma. 

Conforme SanMartino (2007b), o Banco Mundial apoiou todo o processo de reforma através 

de diversos acordos desde a restauração da democracia. A primeira fase de acordos feitos com 

o FMI e o Banco Mundial visava à reestruturação do sistema financeiro privado, além de 

suporte técnico e financeiro para reformas fiscais estruturais. O interesse pelo sistema de 

pensões era guiado por preocupações com relação a sustentabilidade do sistema no médio e 

longo prazo e com a solução de seus problemas administrativos.  

 Na segunda fase de suporte do Banco Mundial, SanMartino (2007b) aponta para um 

possível conflito com o BIRD, quando o governo uruguaio assumiu todo o controle da 

reforma com apoio do BIRD. Neste período, estava em marcha a reforma mista que foi 

aprovada em 1995 com o apoio do BIRD, sobre a qual o Banco Mundial se posicionou 

fortemente contrário, gerando um rompimento de diálogo com o governo uruguaio. Durante 

este período, o Banco não forneceu nenhum tipo de assistência nem empréstimo e, durante 

toda segunda administração Sanguinetti, o diálogo continuou rompido e o Banco sustentava a 

insuficiência da reforma de 1995.  

Contudo, embora sem diálogo com o governo uruguaio, o Banco Mundial divulgou 

através de memorandos suas opiniões sobre o novo sistema de seguridade uruguaio, 

classificando-o como insuficiente para solucionar os problemas fiscais no médio e longo 

prazo, especialmente porque ainda mantinha um grande pilar público. Além disso, com uma 

população em rápido envelhecimento, o pilar público passaria a ter uma taxa de retorno cada 

vez menor em face dos benefícios pagos, o que agravaria ainda mais a situação fiscal do 

sistema. Por fim, o Banco desconsidera a fórmula de incentivo para os trabalhadores se 

filiarem ao sistema privado e o define como não atrativo para os trabalhadores. 

Em uma terceira fase, mais recente, o Banco retomou o diálogo com o governo e, em 

memorandos posteriores, considera a reforma de 1996 um passo importante, embora não 

suficiente, para a solução dos graves problemas financeiros. O Banco mantém a defesa dos 

múltiplos pilares como solução para os problemas do sistema uruguaio, no entanto: 

O Banco está convencido de que sob tais circunstâncias, a melhor alternativa 
foi continuar seu diálogo com o governo reconhecendo que futuros passos 
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podem ser dados na direção de adotar soluções de longo prazo 
(SANMARTINO, 2007b:40)31. 

 Por fim, o relatório enfatiza o papel do BIRD no processo de reforma dando apoio 

financeiro e político. Sob tais condições, maiores mudanças não são visíveis no curto prazo. O 

relatório reconhece ainda um erro de estratégia em relação ao Uruguai, pois durante 15 anos 

tentou influenciar a reforma da previdência sem muito sucesso. Utilizando diversos 

argumentos, ele reconhece uma “miopia” em certos aspectos. O rompimento da relação com o 

governo durante a reforma de 1995 foi um desses casos de miopia. 

 

4.8 Costa Rica 

O caminho para a reforma costa-riquenha foi bastante complexo. Como uma das mais 

estáveis democracias da América Latina, possui um modelo consensual de tomada de 

decisões. No início da década de 1990, o sistema de seguridade passava por diversos 

problemas. Segundo o Banco Mundial, a principal dificuldade era a insustentabilidade 

financeira, devido ao esquema especial de pensões para os professores, que gerava déficits 

constantes em virtude do descompasso entre o valor das contribuições e as pensões pagas. A 

estratégia apresentada para a reforma da previdência seguia o modelo dos pilares múltiplos, 

com a aplicação de alguns remédios que visavam solucionar problemas sistêmicos, tais como, 

diminuir os benefícios generosos dando mais equidade ao sistema e combatendo a evasão. 

 A proposta do Banco Mundial foi rejeitada e, em seu lugar, foi aprovada uma reforma 

mista, mantendo o sistema publico reformado e criando um sistema complementar totalmente 

privado. O fórum criado para discutir a reforma considerou a proposta do Banco inadequada 

para a sociedade costa-riquenha, cuja tradição de solidariedade social é marcante. Em outro 

relatório (WORLD BANK, 2000), o Banco Mundial avalia negativamente a reforma, pois 

considera que ela possuiu impactos problemáticos na economia. Ela distorce os mercados de 

trabalho por manter altas taxas de contribuição em folha de pagamento. Para manter o sistema 

de repartição aumentando os custos do emprego, incentiva o emprego informal criando 

impactos negativos na competitividade internacional da Costa Rica. Além disso, a reforma 

falhou em formar poupança nacional e desenvolver o mercado de capitais, pois mantendo 

                                                 
31 Tradução Livre “the Bank was convinced that under the circumstances, the best alternative was to continue its 
dialogue with government recognizing that further steps would have to be adopted for long-term solutions.” 
(SANMARTINO, 2007b:40) 
 



83 

 

benefícios elevados em face às contribuições, ela desencoraja os trabalhadores a fazer 

poupança para a velhice porque eles esperam receber os bons benefícios prometidos. O 

enorme débito implícito do sistema é outro ponto negativo na reforma costa-riquenha. 

Segundo as projeções, o débito implícito sob o sistema atual equivale a 73% do PIB e, em 

longo prazo, ultrapassará 200%, até 2080. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 A difusão das políticas de reforma da previdência na América Latina demonstra ser 

um fenômeno que não pode ser explicado a partir de um único nível de análise, contudo, a 

abordagem apresentada neste trabalho se esforçou em fornecer uma análise alternativa capaz 

de iluminar alguns caminhos para pesquisas futuras que pretendam se enveredar pelos 

caminhos traçados aqui. Primeiramente, a abordagem utilizada neste trabalho demonstra um 

maior nível de fertilidade na explicação sobre os fenômenos de difusão em relação às 

abordagens precedentes, especialmente, aquelas que enfocam o papel das organizações 

financeiras internacionais e a utilização de mecanismos de coerção para a consecução de seus 

objetivos. Nesse ponto, este trabalho reforça a idéia de que essas abordagens são insuficientes 

para explicar a dinâmica da reforma e até podem resultar em uma análise simplificada do 

processo, pois podem subsumir diversos mecanismos. 

 A variante da teoria institucional adotada aqui, também contribui para a percepção de 

processos que foram negligenciados pela literatura sobre a reforma. Chama atenção, 

notadamente, a percepção de que a introdução dos novos atores coletivos (Banco Mundial, 

BIRD, FMI e demais agências) como elementos chave no ambiente institucional globalizado, 

não implica necessariamente uma relação harmoniosa entre eles. A idéia de que as 

organizações internacionais disputam áreas de políticas sociais, emerge deste trabalho como 

uma fértil linha de pesquisa a ser explorada pela teoria institucional. Compreender as relações 
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entre estes atores pode significar um passo importante para entender a relação deles com os 

Estados, e isso tem relevância na configuração das coalizões entre os atores nacionais e 

internacionais. Um aspecto importante surgido nesta análise é que a disputa entre as 

organizações internacionais parece girar em torno dos custos de transição da reforma. Neste 

sentindo, se argumenta que os países com populações mais velhas tendem a desenhar 

reformas mais brandas para diminuir os custos de transição. Isto parece ser procedente em 

países como Argentina e Uruguai, que possuem índices elevados de envelhecimento, no caso 

do México, com uma grande população jovem, os custos de transição seriam menores. A 

disputa parece residir no fato de que, embora as reformas mais radicais possuam custos de 

transição elevados, eles não devem impedir que os países façam a melhor escolha no longo 

prazo. Para o Banco Mundial, os custos de transição não devem impedir esta escolha, como 

discutem Demirgüç-Kunt e Scharwz (1996). Para o FMI, entretanto, o foco da análise era a 

manutenção da boa saúde fiscal dos estados e os custos de transição pesavam em seus 

orçamentos, além disso, manter boa saúde fiscal hoje também pode ser a melhor escolha no 

longo prazo. 

 Este trabalho traz, ainda, algumas contribuições relevantes ao empreender uma análise 

utilizando variáveis até então pouco exploradas no campo das políticas públicas. Sua principal 

contribuição, talvez, seja a tentativa de tomar instituições como variáveis independentes para 

explicar fenômenos de difusão de políticas. Além disso, ele representa uma tentativa séria de 

utilizar o institucionalismo sociológico como uma ferramenta metodológica, preparada para 

fornecer explicações arrojadas dentro do campo das políticas públicas. Explorar o 

isomorfismo institucional como um recurso que as organizações dispõem para a construção de 

legitimidade e evitar a desconfiança e os custos da ilegitimidade, representou um caminho 

rico e inovador para a explicação da difusão de políticas. Ao passo que as organizações 

aderiam às prescrições mitos racionais, elas adotavam também os critérios externos de 

avaliação que parecem funcionar como o medidor da legitimidade. As organizações que 

aderiam ao “Mito da Privatização”, em maior grau, sempre possuíam avaliações mais 

positivas. Estas situações tornam-se bem explícitas em casos como a Bolívia ou El Salvador, 

onde o Banco Mundial avaliou as reformas como sendo as mais adequadas dadas as condições 

destes países. Já nos casos em que a adesão às prescrições do Mito da Privatização era menor, 

como no caso do Uruguai e da Costa Rica, a discordância dos avaliadores externos sobre as 

reformas gerou a disseminação de avaliações negativas que buscavam explicitar as 
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deficiências e as projeções alarmantes apresentavam os custos da ilegitimidade, isto é, 

desconfiança e incerteza sobre os rumos adotados.  

Outro ponto que se ilumina a partir da análise apresentada aqui é o papel dos 

formuladores chilenos na difusão da reforma e, por sua vez, na reestruturação de campos 

organizacionais maduros. Este trabalho apresenta uma deficiência, pois herda da teoria 

institucional a incapacidade de analisar através de múltiplos níveis. Portanto, este trabalho 

deixa pouco espaço para compreender como os formuladores chilenos foram capazes de 

interferir no processo de difusão e na reestruturação de um campo organizacional já maduro. 

Entretanto, a teoria institucional fornece um arsenal teórico que pode ajudar a avaliar o papel 

desses atores dentro deste processo. A teoria do Institutional Entrepreneurship, pode auxiliar 

a compreender como atores individuais ou coletivos agem estrategicamente no intuito de 

alterar campos organizacionais. Convém considerar, no entanto, que a dificuldade de 

integração entre os níveis de análise ainda permanece como uma deficiência da teoria 

institucional e, sobre este tema, a análise desenvolvida neste trabalho não apresenta nenhuma 

contribuição relevante. 

 Outra limitação deste trabalho se origina pelo corte metodológico apresentado, a 

escolha feita permite apenas analisar os países da América Latina que adotaram algum tipo de 

reforma estrutural. A adoção destes critérios limitou a análise mais profunda das coalizões 

feitas entre os atores externos e internos, todavia, considerou-se que como cada país teceu um 

tipo de interação, a análise de cada um deles demandaria mais tempo e espaço maior, o que 

traria problemas para a exeqüibilidade deste trabalho. Dessa forma, optou-se por uma análise 

a partir de dados já disponíveis, enfocando os elementos de avaliação do isomorfismo 

institucional. Apesar disso, os resultados apresentados neste trabalho permitem que a 

comparação entre as reformas ocorridas em outras regiões, como na Europa, seja outro 

caminho possível. 
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