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Veto Players e a Produção de Políticas em Jogos de Dois Níveis: O caso do fast track. 
 
Daniel D. Guedes 
 
Resumo 

 

O objetivo do presente estudo é mostrar como através do mecanismo do fast track é 

possível uma maior cooperação entre os veto players institucionais norte-americanos na 

produção da política comercial do país, de forma que se fortaleça o Executivo norte-

americano nas negociações comerciais internacionais. A política comercial é um jogo de dois 

níveis, em que o Executivo se vê jogando no plano internacional quando negocia acordos 

comerciais e no plano doméstico para conseguir que esses acordos sejam ratificados pelo 

Congresso. O Executivo, agente que conduz a política comercial por delegação do Congresso, 

precisa de uma maior delegação para que possa ter um maior poder de barganha nas 

negociações comerciais internacionais. O Congresso, por sua vez, é o veto player doméstico 

que tem o poder de decidir pela permanência do status quo na política comercial, ao vetar o 

acordo comercial, ou de anuir com a mudança, através da aprovação do acordo para a 

ratificação e da sua incorporação ao ordenamento jurídico interno. É a partir das relações 

entre o Legislativo e o Executivo, a qual tem as características de uma relação agente – 

principal, que a política comercial é produzida. A literatura tem se focado em como a 

quantidade de veto players afeta a política comercial. Neste estudo, a intenção é mostrar que 

esses veto players podem cooperar através da redução dos pontos de veto, possibilitando 

assim mudanças significativas na política comercial, e como essa cooperação tem o efeito de 

melhorar a posição dos Estados Unidos nas negociações comerciais internacionais. Para isso, 

usa-se o caso da cooperação através da concessão de fast track pelo Legislativo ao Executivo.  

 

Palavras-chave: 

 Veto players. Jogos em dois níveis. Relações Executivo-Legislativo. Fast track. 

Política comercial. Relações agente – principal.  

 



Veto Players e a Produção de Políticas em Jogos de Dois Níveis: O caso do fast track. 
 
Daniel D. Guedes 
 
Abstract 

 

This study intends to show how the concession of fast track enhances cooperation 

among American veto players in order to make trade policy, and in a way that strengthens the 

Executive’s bargaining power in international trade negotiations. Trade policy can be 

described as a two-level game in which the Executive plays both in the international arena 

while negotiating trade agreements, and in domestic arena while trying to push agreement’s 

ratification through Congress. The Executive, agent that conducts trade policy through 

congressional delegation, needs further delegation in order to have more bargaining power in 

international trade negotiations, whereas the Legislative is the domestic veto player that 

possesses the power to decide on maintaining trade policy status quo (by vetoing trade 

agreements) or consenting to the departure from the status quo (by ratifying the agreement 

and approving the implementing law). Due to this interaction between the Legislative and the 

Executive – which can be described as a principal-agent relationship – that trade policy is 

produced. Literature using veto players has focused on how the quantity of veto players 

affects trade policy. This study intends to show that veto players can cooperate by reducing 

veto points, therefore making possible major changes in the trade policy, and how this 

cooperation furthers American relative position in international bargaining. The congressional 

fast track concession to the Executive will be used to explain this cooperation. 

 

Key-words: 

 Veto players. Two-level games. Executive-Legislative relations. Fast track. Trade 

policy. Principal-agent relations. 

 

 

 

  



Índice 

 

Lista de Figuras          p. 1 

Lista de Tabelas          p. 2 

Lista de Anexos          p. 3 

 

1. Introdução           p. 4 

1.1 Problema da pesquisa         p. 4 

1.2 Justificativa          p. 7 

1.3 Organização da dissertação        p. 9 

 

2. O neo-institucionalismo         p. 11 

2.1 As instituições          p. 11 

2.1.1 Mudanças institucionais        p. 14 

2.1.2 Instituições eficientes e instituições redistributivas     p. 15 

2.1.3 Análise institucional         p. 16 

2.2 Neo-institucionalismo         p. 18 

2.2.1 Neo-institucionalismo histórico       p. 20 

2.2.2 Neo-institucionalismo sociológico       p. 21 

2.2.3 Neo-institucionalismo da escolha racional      p. 22 

2.2.3.1 O individualismo metodológico       p. 24 

2.2.3.2 As noções-chaves da TER        p. 25 

2.2.3.3 As exigências da racionalidade       p. 27 

2.2.3.4 Críticas à TER         p. 28 

2.2.3.5 Defesa da TER         p. 30 

2.3 Conclusão           p. 32 

 

3. A teoria dos veto players         p. 34 

3.1 Descrição da teoria         p. 34 

3.1.2 Os veto player          p. 36 

3.1.3 Natureza dos veto players         p. 38 

3.1.3.1 Veto players institucionais e partidários      p. 38 

3.1.3.2 Veto players individuais e coletivos       p. 39 

3.1.4 As variáveis da teoria         p. 41 



3.1.4.1 Variáveis independentes: quantidade, congruência e coerência dos veto players p. 41 

3.1.4.1.1 Quantidade de veto players        p. 41 

3.1.4.1.2 Congruência dos veto players       p. 43 

3.1.4.1.3 Coesão dos veto player        p. 45 

3.1.4.2 Variável dependente: a estabilidade política      p. 45 

3.2 Teoria dos veto players e política comparada      p. 46 

3.2.1 Veto players e instituições        p. 47 

3.2.2 A diferença entre regimes: o controle da agenda     p. 47 

3.2.2.1 Regimes democráticos e não-democráticos      p. 48 

3.2.2.2 Regimes democráticos: parlamentarismo e presidencialismo   p. 49 

3.2.2.2.1 Bicameralismo          p. 50 

3.2.2.2.2 Relações Executivo – Legislativo       p. 51 

3.2.2.2.3 Governo dividido         p. 52 

3.2.2.2.4 Coalizões governamentais        p. 53 

3.3 Conclusão           p. 54 

 

4. A política de comércio exterior norte-americana: o fast track e os veto players  p. 55 

4.1 Relação agente – principal        p. 55 

4.2 Barganhas em dois níveis         p. 58 

4.2.1 Tamanho do winset         p. 60 

4.2.1.1 Preferências e coalizões        p. 60 

4.2.1.2 Instituições          p. 61 

4.2.1.3 Estratégia do negociador        p. 62 

4.3 A provisão constitucional para a política comercial nos Estados Unidos  p. 64 

4.3.1 Restrições institucionais        p. 66 

4.4 Atores e formação da política comercial       p. 69 

4.4.1 Delegação: os eleitorados, o Congresso e o presidente.     p. 70 

4.4.2 As lideranças domésticas e promoção de políticas     p. 74 

4.4.3 Governo dividido         p. 76 

4.4.4 Veto players e política comercial       p. 80 

4.5 Fortalecendo o negociador e superando o veto: o fast track    p. 84 

4.5.1 Evolução          p. 85 

4.5.2 Impasse na década de 1990        p. 87 

4.5.3 Resolvendo problemas         p. 91 



4.5.3.1 Informação por delegação        p. 92 

4.5.3.2 Fortalecendo o negociador - revelando as preferências     p. 93 

 

5. Conclusão                                p. 98 

 

Bibliografia                    p. 102 

 

Anexo – Glossário                        



Lista de Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Curva de indiferença circular do veto player 1    p. 35 

3.2 win-set do status quo e unanimity core     p. 36 

3.3 Em um sistema multidimensional, diferentes maiorias podem resultar  

em diferentes resultados.                  p. 39 

3.4 Absorção         p. 43 

3.5 Importância do controle da agenda      p. 50 

4.1 Localização dos acordos       p. 65 

4.2 Acordos possíveis sem o winset do Congresso    p. 98 

4.3 Acordos possíveis com o winset do Congresso    p. 98 

 

 

 1



Lista de Tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Votação na House of Representatives     p. 92 

4.2 Votação no Senado        p. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Lista de Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Glossário         p. 111 

 3



1. Introdução 

 

De que formas podem cooperar o Executivo e o Legislativo? Neste trabalho, procuro 

mostrar como podem cooperar o Executivo e o Legislativo na produção da política comercial 

norte-americana. Escolhi essa política em particular porque ela opera em dois níveis, o 

doméstico e o internacional, e a sua correta compreensão requer que se leve ambos os níveis 

em consideração (Milner e Rosendorff 1997). A política comercial é, assim, um jogo de dois 

níveis (Putnam 1993a). Para que o país se saia bem em uma das arenas, é necessário levar-se 

em consideração a outra.  Não se pode entender bem o resultado de um dos jogos sem se levar 

em consideração o outro.  

A fim de mostrar como pode se dar a cooperação entre esses dois atores, Executivo e 

Legislativo, utilizarei a teoria dos veto players, desenvolvida na década de 1990 por George 

Tsebelis e pertencente à família do neo-institucionalismo da escolha racional. Segundo essa 

teoria, para que haja uma mudança no status quo, é necessário que os atores com poder de 

veto concordem. Assim, ela se mostra perfeitamente adequada à minha intenção.  

Os efeitos dessa cooperação, entretanto, serão entendidos na perspectiva de um jogo 

em dois níveis. Como mostrarei, os atores domésticos cooperam com a intenção de fortalecer 

a posição do país na barganha internacional, de modo que maiores concessões possam ser 

extraídas da outra parte na negociação. O mecanismo que liga os dois níveis, segundo Putnam 

(1993a), é o processo de ratificação. Como veremos, o procedimento de fast track, além de 

servir como ligação entre os dois níveis, tem o duplo efeito de facilitar a cooperação entre os 

atores e de fortalecer o negociador norte-americano na arena internacional.   

O mecanismo de fast track consegue cumprir esse papel através da redução do veto. 

Sob esse procedimento, os acordos negociados pelo governo norte-americano no exterior 

serão votados pelo seu Congresso dentro de um prazo preestabelecido e sem emendas. Dessa 

forma, o fast track opera, no plano interno, reduzindo custos de transação na relação entre o 

Executivo e o Legislativo e, no plano externo, atua reduzindo a incerteza da outra parte na 

barganha internacional acerca da ratificação do acordo negociado.  

 

1.1 Problema da pesquisa 

 

Como os veto players institucionais norte-americanos afetam a capacidade do país em 

negociar acordos comerciais? É possível uma maior cooperação doméstica para fortalecer a 

posição do Executivo norte-americano nas negociações internacionais? Se possível, como?  
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 A resposta que encontrei para essa pergunta foi que o fast track é um mecanismo de 

cooperação entre os atores institucionais domésticos que fortalece a posição relativa do 

Executivo norte-americano nas barganhas internacionais. O fast track opera através da 

redução dos pontos de veto no sistema político norte-americano, pontos esses que reduzem a 

capacidade de barganha do país nas negociações internacionais. Para chegar a essa resposta, 

vejo a relação entre o Executivo e o Legislativo norte-americanos a partir da perspectiva das 

barganhas em dois níveis. Na formulação da política comercial, vejo a relação Executivo – 

Legislativo usando a teoria dos veto players. Baseio-me, para isso, na obra de Tsebelis (1995, 

1999, 2000, 2002). No jogo internacional, vejo a relação entre o Executivo norte-americano e 

os países estrangeiros a partir dos jogos em dois níveis. Para isso, fundo-me na obra de 

Putnam (1993a).  

A literatura que usa os veto players como variável independente no estudo da política 

comercial tem confirmado as previsões da teoria. Kotin (1999) usa os veto players para 

explicar variações nas barreiras não-tarifárias; Mansfield, Milner e Pevehouse (2004) usam os 

veto players para predizer uma maior ou menor cooperação internacional através de acordos 

de tarifas preferenciais; Minnich (2005) usa os veto players para explicar a maior ou menor 

adesão de um Estado a organizações intergovernamentais; Henisz e Mansfield (2006) usam os 

veto players para explicar a maior ou menor responsividade de um Estado a pressões 

macroeconômicas que podem levar ao protecionismo. Eu pretendo mostrar não os efeitos dos 

veto players, mas como eles podem cooperar.   

Um problema que surge em um estudo com esse escopo seria o de circular entre esses 

dois níveis (Coleman 1998). Minha intenção é de: 1) estudar a relação entre o Executivo e o 

Legislativo através da delegação em política comercial; e 2) analisar como essa delegação 

influencia a interação entre o Executivo e o país estrangeiro. Como se pode ver, o Executivo é 

o pivô nesse jogo de dois níveis. Como também se pode ver, há dois movimentos: 1) a 

delegação feita pelo Legislativo ao Executivo; e 2) a interação entre o Executivo e o país 

estrangeiro. Não pretendo estudar a interação entre o país estrangeiro e o Legislativo. Divido 

os atores em dois grupos, quais sejam, o doméstico (Executivo e Legislativo) e o internacional 

(Executivo e país estrangeiro). Estudo-os em separado, evitando ter de lidar com o Executivo 

atuando ao mesmo tempo nos níveis macro e micro e, também, evitando ter de lidar com a 

interação de um ator micro (Legislativo) com um ator macro (país estrangeiro).  

Especificamente, procuro saber como é a relação entre o Executivo e o Legislativo no 

tocante a essa cooperação em política comercial, como o fato do governo estar dividido ou 
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não influencia nessa cooperação e como essa cooperação melhora a posição do negociador 

norte-americano no plano externo. 

Com relação à cooperação entre esses atores institucionais norte-americanos, para que 

possamos saber como cooperam, é preciso que sejam identificados: 1) seus interesses; 2) seus 

recursos; 3) suas restrições; e 4) como interagem (Coleman 1998). A forma de cooperação 

que defendo é através da delegação pelo fast track. O Executivo e o Legislativo têm seus 

interesses. Ao primeiro, interessa a persecução do bem-estar de sua constituency nacional; ao 

segundo, por sua vez, interessa a persecução do bem-estar das constituencies individuais de 

cada congressista. Os recursos de ambos os atores também são diferentes. O Executivo tem 

maior informação sobre a política internacional, além da legalidade dada pela Constituição 

para a condução dessa política; já o Legislativo, por seu turno, tem o poder de introduzir ou 

não o acordo negociado pelo Executivo na legislação interna, além da previsão constitucional 

da regulamentação do comércio exterior. As restrições que o Legislativo enfrenta são as 

impostas pelos interesses de suas constituencies. Já as restrições encaradas pelo Executivo são 

impostas pelo desenho institucional, desenho esse que prescreve o compartilhamento da 

política comercial com o Legislativo. Entretanto, os efeitos adversos desse compartilhamento 

podem ser mitigados através da delegação congressual ao Executivo. A interação entre o 

Executivo e o Legislativo que veremos se dá através da delegação da política comercial e da 

redução do veto doméstico, feitos pelo Congresso, em troca de informação e da persecução de 

seus objetivos pelo Executivo, que se torna agente do Congresso.  

Ainda, procuro saber como o fato do governo estar ou não dividido afeta essa 

cooperação. Para isso, vejo o caso da falha na obtenção da concessão de fast track pelo 

governo Clinton na década de 1990. A literatura nessa área encontra-se dividida. Lohmann e 

O’Halloran (1994), Milner e Rosendorff (1997), Mallaby (2000) e Rockman (2000) apontam 

para os efeitos negativos que o governo dividido causa. O governo dividido, na visão dessa 

corrente, leva a um maior imobilismo do Executivo e a um maior protecionismo comercial. 

Mayhew (1991), Karol (2000), Sherman (2002b), De Bièvre e Dür (2005), contudo, fazem 

suas críticas a essa visão de maior imobilismo e protecionismo sob governo dividido. Para 

esses autores, o governo dividido não necessariamente levará a uma menor delegação da 

política comercial pelo Congresso e, conseqüentemente, a maiores níveis de protecionismo. 

Eu argumentarei que as preferências dos atores são mais importantes do que o fato do governo 

estar ou não dividido. 

Por fim, após ter visto como os atores institucionais interagem, resta responder à 

pergunta: Como essa cooperação doméstica melhora a posição do país nas negociações 
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externas? Sustento que a redução do veto congressual pelo fast track aumenta a margem de 

manobra para a feitura de acordos comerciais pelo Executivo, que estará em melhores 

condições para extrair maiores concessões de sua contraparte na negociação. Essa redução do 

veto opera através da mudança nas regras de votação e da eliminação do veto linear (item 

veto), como veremos no Capítulo 3.  

Para fazer esta dissertação, recorri a artigos de autores reconhecidos na área. Usei o 

banco de dados do PERIÓDICOS CAPES (www.periodicos.capes.gov.br). Para pesquisar 

legislação, recorri ao THOMAS (www.thomas.loc.gov), banco de dados da Biblioteca do 

Congresso norte-americano.  

 

1.2 Justificativa 

 

O desenho institucional dos Estados Unidos da América data do século XVIII, quando 

foi promulgada a sua Constituição em 1787, que ainda está em vigor. De inspiração 

iluminista, essa Carta procura evitar a concentração de poderes nas mãos de um único ator, de 

forma a impedir que surgisse um regime despótico nos Estados Unidos da América. A 

competência em política exterior, por essa Constituição, foi dividida entre o Congresso e o 

presidente. A este foi dada a condução do país na política exterior, conforme o Art. 2, Sec. 2; 

àquele foi dado o poder para vetar ou aceitar os tratados feitos pelo Executivo e regular a 

política comercial, segundo os Art. 1, Sec. 8 e Art. 2, Sec. 2. 

Essa preocupação em restringir o Poder Executivo pelos mecanismos de checks and 

balances no século XVIII faria com que, no século XX, o Executivo se visse ameaçado de 

imobilismo nas negociações comerciais internacionais. A velocidade com que os tratados 

comerciais são negociados atualmente e o escopo de seu conteúdo não podiam ser previstos 

duzentos anos antes. Uma maior delegação em política comercial se fez necessária. Como 

Mallaby (2000) coloca, poucos são os chefes de executivo no mundo que enfrentam os 

mesmos controles de checks and balances que a Constituição norte-americana coloca sobre o 

Poder Executivo.  

Evidentemente, o presidente norte-americano se encontra em um jogo de dois níveis 

(Putnam 1993a): no nível externo, barganha com outros países; no nível interno, barganha 

com atores domésticos. Para fortalecer sua negociação no primeiro plano, o Executivo requer 

do Legislativo maior delegação em política comercial. O Congresso, veto player com 

competências em política comercial, delega essa política ao Executivo porque este tem mais 
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informação1 (Sherman 2002b). Entretanto, há custos de transação que precisam ser superados 

para que haja essa delegação. O Congresso delega, mas, em troca de quê? Como será o 

monitoramento do agente? 

Eu argumento que o fast track é uma saída para se superar esses custos e, ao mesmo 

tempo, para fortalecer o Executivo no plano externo. O estudo desse mecanismo da política 

comercial norte-americana permitirá o estudo dos jogos em dois níveis e das relações 

Executivo – Legislativo. Para o estudo desta última, usaremos a perspectiva da teoria dos veto 

players. Essa teoria tem como variável dependente a estabilidade política, entendendo-se 

estabilidade por não-produção de legislação significativa, por não-produção de leis cujo 

impacto seja capaz de alterar o status quo. A estabilidade política dependerá, por sua vez, da 

quantidade, congruência e coesão dos veto players. Mostrarei isso no Capítulo 2. 

No campo de estudos da política externa, Kotin (1999), Mansfield, Milner e 

Pevehouse (2004), Minnich (2005), O’Reilly (2005) e Henisz e Mansfield (2006) usam a 

teoria dos veto players para a predição de uma maior ou menor cooperação internacional 

conforme o número de veto players aumenta. Minha intenção não é estudar como a propensão 

à cooperação internacional em matéria comercial de um país varia com a quantidade de veto 

players, mas sim como funciona o mecanismo pelo qual o veto doméstico é reduzido, levando 

a um fortalecimento da posição relativa do país nas barganhas internacionais e, também, a 

uma maior possibilidade de cooperação comercial. 

Neste Século XXI, os acordos comerciais bilaterais e multilaterais aumentam, tanto 

em quantidade como em importância. A Organização Mundial do Comércio e os blocos 

comerciais regionais, como o Mercosul, a União Européia, o NAFTA e, quiçá, a ALCA são 

exemplos disso. O acesso ao privilegiado mercado norte-norte-americano é cobiçado por 

muitos países, mas, por outro lado, os norte-americanos também querem maior acesso aos 

mercados domésticos de seus parceiros. Concessões mútuas precisarão ser feitas. Zeng 

(2002), por exemplo, mostra que os Estados Unidos terão maior dificuldade em extrair 

concessões de seus parceiros comerciais complementares (aqueles que não competem com os 

produtos norte-americanos) do que com os parceiros competidores. Isso, diz ele, porque é 

mais fácil haver uma divisão interna entre os setores importadores e exportadores nos países 

que competem com os produtos norte-americanos do que nos países que são complementares 

à economia norte-americana.  

                                                 
1 Sherman (2002b) elenca três fatores pelos quais o Congresso delega a política comercial ao Executivo: 
competência, preferência e informação. 
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Saber como funciona a dinâmica das relações entre o Executivo e o Legislativo norte-

americanos ajuda a entender como o colosso norte-americano negocia. Entender como o 

colosso norte-americano negocia é fundamental para os países que querem aumentar seu 

acesso ao gigantesco mercado do grande vizinho do Norte.  

 

1.3 Organização da dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em três capítulos. No Capítulo 1 abordo as 

instituições, ressaltando as suas funções solucionar problemas de ação coletiva pela redução 

de incertezas, provisão de informação, estabelecimento de regras e policiamento. Em seguida, 

falo das mudanças institucionais, que podem ser evolucionárias e revolucionárias, e da análise 

institucional. Por fim, falo das três grandes vertentes do neo-institucionalismo: histórico, 

sociológico e da escolha racional. Enfatizo essa última vertente porque a teoria dos veto 

players, que uso para explicar as relações Executivo – Legislativo, é dessa vertente. O neo-

institucionalismo da escolha racional, importado da economia, centra sua análise nas 

interações estratégicas entre os atores, que procuram maximizar suas funções de utilidade 

dentro das restrições impostas pelas instituições.  No final do capítulo, apresento críticas feitas 

à escolha racional e a sua defesa, feita por Tsebelis (1998).  

Depois de apresentada a importância das instituições e da agência individual, 

apresento a teoria dos veto players no Capítulo 2. Essa teoria de médio alcance foi 

desenvolvida em Ciência Política principalmente com os trabalhos de George Tsebelis e tem 

como principal variável dependente a capacidade de um sistema em produzir mudanças 

políticas. Através dessa variável, é possível comparar-se sistemas políticos os mais diversos 

possíveis. Descrevo no começo do capítulo essa teoria em linhas gerais. Em seguida, passo 

aos veto players, descrevendo-lhes suas características, suas interações, suas naturezas. 

Depois, descrevo as variáveis independentes usadas na teoria, que são a quantidade, coerência 

e congruência dos veto players para em seguida abordar a análise institucional a partir da 

perspectiva da teoria dos veto players e mostrar a sua aplicação em política comparada. 

Após ter apresentado a conceituação necessária das teorias neo-institucional da 

escolha racional e dos veto players, passo, no Capítulo 3, a tratar da formulação da política 

comercial norte-americana e do problema da posição delicada ocupada pelo Executivo. Uso o 

trabalho de Putnam (1993a) para apresentar o que são jogos em dois níveis e mostrar a 

posição estratégica do Executivo, ator tanto no plano interno quanto no externo. Depois, 

mostro como a Constituição norte-americana estrutura a política comercial do país, dividindo 

 9



competências entre o Legislativo e o Executivo, o que pode levar a certa paralisia deste último 

ator. Em seguida, veremos os atores institucionais na política comercial, quais sejam, o 

Legislativo e o Executivo. Também veremos a delegação que o primeiro faz ao segundo, as 

causas dessa delegação, a importância das constituencies domésticas nessa delegação e a 

atuação de atores individuais na política comercial. Passo, depois, à literatura sobre governo 

dividido, pois é uma das variáveis mais usadas para se estudar o maior o menor grau de 

protecionismo comercial. Após isso, vejo a literatura relacionando veto players e política 

comercial para, em seguida, analisar o papel do fast track nessa política. 
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2. O neo-institucionalismo 

 

 Neste capítulo, abordarei o neo-institucionalismo e suas três vertentes: a histórica, a 

sociológica e a da escolha racional. Explicarei, de maneira sucinta, o que são instituições, sua 

importância, como se processam suas mudanças e a importância da análise institucional. Em 

seguida, exporei o neo-institucionalismo em suas três vertentes. Darei ênfase à escolha 

racional, por ser a vertente neo-institucional que emprego no resto deste trabalho.  

 

2.1 As instituições 

 

As instituições são “as regras do jogo em uma sociedade, ou mais formalmente, são 

constrições humanamente criadas para modelar as interações humanas. Conseqüentemente, 

elas estruturam os incentivos nas trocas humanas, sejam elas políticas, sociais ou 

econômicas.”2 (North 1990, p. 3). Elas são compostas de regras, formais ou informais (e.g., 

rotinas, procedimentos, convenções), dispositivos de monitoramente e de coerção. 

Fundamentais para a existência da vida em sociedade, as instituições provêem os mecanismos 

de cooperação, mecanismos pelos quais elas cumprirão seu objetivo de regular o 

comportamento humano.  

As instituições são um retrato do momento em que foram criadas. Nascem da 

negociação e barganha entre atores que têm poder para criar novas regras, que servirão aos 

seus interesses, refletirão a distribuição de recursos e poder entre eles e, doravante, afetarão 

toda a sociedade. Assim, as instituições fornecerão aos atores informações sobre o 

comportamento dos outros atores, o que terá o efeito de reduzir-lhes a incerteza, e também 

proverão mecanismos para garantir os acordos firmados entre os atores. Dessa forma, as 

instituições procurarão evitar a adoção de atitudes unilaterais, atitudes essas que podem causar 

prejuízos aos demais atores.  

 A redução das incertezas é o papel mais importante das instituições (North 1990). São 

as instituições quem resolverá os problemas de coordenação que surgem entre os atores. Elas 

provêem a estrutura de trocas entre eles e é essa estrutura quem determinará os custos de 

transação nas trocas. Instituições confiáveis são importantes por permitir que, através da 

estruturação de normas e regras de conduta, os atores possam interagir com menor incerteza 

                                                 
2 Tradução livre do autor. No original, “the rules of the game in a society or, more formally, are the human 
devised constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in human exchange, 
whether political, social or economic.” 
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acerca do cumprimento dos acordos. Isso possibilita que haja ganhos de troca pelas 

interações, que os interesses dos atores possam ser perseguidos da melhor forma e que os 

ganhos de uns não sejam necessariamente os prejuízos de outros.  

Axelrod (1984) encontrou que, mesmo na ausência de uma autoridade coercitiva, a 

cooperação pode surgir entre indivíduos egoístas, ainda que esses indivíduos sejam até 

mesmo antagonistas. O mecanismo que possibilita isso é o fato de que esses indivíduos 

poderão voltar a interagir no futuro, podendo eles se reconhecer mutuamente e se lembrarem 

de como os outros se comportaram no passado (reputação). Entretanto, Tsebelis (1998) aponta 

que esse argumento de Axelrod requer uma situação de informação perfeita e negligencia o 

fato de que agentes racionais trapaceariam para ganhar mais (Tsebelis 1998, p. 105).  

Assim, dada a assimetria de informação e a tentação de trapacear, temos um problema 

de ação coletiva, a ser solucionado pelas instituições. As instituições são as “estruturas de  

governança que permitem a condução e a coordenação dos negócios públicos ou das ações 

coletivas” (Rua 1998, p 338). Quanto mais as instituições puderem solucionar esses 

problemas de ação coletiva e permitir ganhos de trocas, mais robustas elas serão (Hall e 

Taylor 2003, p. 198). O aumento nos ganhos de trocas é possibilitado pela redução dos custos 

de transação. Estes são “os custos de mensurar os atributos importantes do que está sendo 

trocado e os custos de proteger direitos, policiar e fazer cumprir os acordos” 3 (North 1990, p. 

27), o custo de especificar-se o que está sendo trocado e de fazer-se cumprir o acordo (North 

1993).  

A chave para se entender os custos de transação está nos custos da informação. 

Normalmente, os indivíduos agem em um ambiente de informação imperfeita, com modelos 

subjetivos freqüentemente errôneos e que dificilmente serão corrigidos pelo seu feedback de 

informações, por estes serem comumente insuficiente para isso (North 1993). As assimetrias 

de informações sobre os atributos do objeto que está sendo negociado entre os indivíduos 

fazem com que as partes se vejam tentadas a obter ganhos pela ocultação de informações. 

Mensurar as propriedades do objeto, policiar e fazer cumprir o acordo requer a dedicação de 

muitos recursos (North 1990), gastos estes que serão internalizados nos custos de transação. 

Assim, ao prover essas informações e os mecanismos de policiamento e cumprimento dos 

acordos, as instituições reduzem os custos de transação.  

As instituições são as “regras do jogo”, determinando o comportamento dos atores, 

atores esses que produzem resultados políticos ou sociais (Tsebelis 1998, p. 51). Elas são 

                                                 
3 Tradução livre do autor. No original, “the costs of measuring the valuable attributes of what is being exchanged 
and the costs of protecting rights and policing and enforcing agreements.” 
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reguladoras de conflitos e uma convenção para cooperação (Théret 2003). Como estamos em 

um mundo de informação imperfeita, a cooperação tal como achada por Axelrod não 

funcionaria. Assim, as instituições são criadas para prover aos indivíduos informação 

suficiente para policiar se os outros estão cumprindo o acordo (North 1990, p. 57). Pela 

redução das incertezas, as instituições criam um ambiente propício para as barganhas. 

Instituições políticas, por exemplo, são acordos ex ante sobre a cooperação entre políticos, 

reduzindo a incerteza pela criação de um ambiente de trocas estável (North 1990, p. 50). A 

principal contribuição das instituições, segundo Tsebelis, é aumentar a estabilidade do jogo 

político, facilitando o cálculo dos atores (Tsebelis 1998, p. 117).  

De acordo com North (1990), há dois mecanismos pelos quais as instituições 

asseguram a cooperação. O primeiro é o mecanismo de comunicação, provendo informações 

que possibilitem o policiamento das partes para se saber se está ocorrendo trapaça. O segundo 

mecanismo é a certeza da punição – as instituições devem prover incentivos para que os 

indivíduos responsáveis pela aplicação da punição o façam quando for necessário (North 

1990, p. 57). North diz que é essa certeza da punição, normalmente um bem público, que faz 

com que as instituições sejam respeitadas.   

Um ambiente institucional que reduza os custos de transação é possível através de uma 

complexa estrutura de regras formais, informais e de punição (North 1990, pp. 57-58). As 

regras informais surgem das interações humanas repetidas. Elas vêm da cultura, que provê os 

indivíduos com uma estrutura conceitual que lhes possibilita a interpretação das informações 

(North 1990, p. 37). As regras informais podem ser extensões, elaborações e modificações de 

regras formais; normas de conduta socialmente sancionadas; e, ainda, padrões de cultura 

internamente impingidos (North 1990, p. 40).  

As regras formais, por sua vez, são criadas. Elas podem ser políticas, judiciais, 

econômicas e contratos. Sua função é facilitar as trocas, sejam elas políticas ou econômicas. 

Elas são criadas já com os custos de obediência levados em consideração, implicando isso na 

criação de métodos para se verificar se a regra foi violada, para mensurar o grau da violação e 

para capturar o transgressor (North 1990, p. 48). Como as trocas envolvem barganhas que são 

feitas dentro de um contexto institucional, os atores podem achar válido dedicar recursos à 

alteração das próprias regras institucionais para redistribuírem direitos (North 1990, p. 47).  

 

 

2.1.1 Mudanças institucionais 
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As mudanças institucionais podem ser revolucionárias ou evolucionárias. As 

mudanças revolucionárias são aquelas que ocorrem simultaneamente na maior parte (ou 

mesmo na totalidade) das dimensões de uma instituição em um determinado lapso temporal, 

ao passo que as mudanças evolucionárias atingem algumas dimensões institucionais em um 

determinado lapso temporal. A estabilidade institucional se dará na ausência de mudanças em 

todas as (ou na maior parte das) dimensões institucionais (Campbell 2004, p. 32). Para North, 

o processo de mudança institucional é predominantemente evolucionário (incremental). As 

mudanças descontínuas são mudanças radicais nas regras formais e normalmente são 

resultado de uma conquista ou de uma revolução (North 1990, p. 89). 

As mudanças institucionais incrementais consistem em ajustes marginais, ajustes estes 

decorrentes das mudanças nos preços relativos ou nas preferências. Os preços relativos são a 

fonte fundamental de mudanças, posto que são eles quem determina os incentivos para as 

interações humanas. As mudanças nos preços relativos também podem implicar em mudanças 

nos padrões comportamentais no longo prazo e, conseqüentemente, nas preferências. O 

equilíbrio institucional será atingido quando nenhum dos atores achar vantajoso dedicar 

recursos para reestruturar as regras existentes (North 1990, pp. 83-86). North ressalta que isso 

não quer dizer que todos estejam satisfeitos com as regras existentes, mas sim que os custos 

relativos e benefícios de se fazerem alterações não trazem incentivos para tal.  

O processo de mudança institucional se dá da seguinte maneira: mudanças nos preços 

relativos levam as partes a perceberem que poderiam estar em uma situação melhor caso se 

alterassem as regras que as regem. Como essas regras estão inseridas em uma hierarquia de 

regras, essa renegociação pode não ser possível sem se alterar regras de ordem superior. 

Assim, para melhorarem sua posição, as partes (ou algumas delas) se esforçarão para 

reestruturar as regras de nível superior (North 1990, p. 86). Por esse raciocínio, podemos dizer 

que quando as partes percebem que se pode criar espaço para que haja trocas eficientes de 

Pareto, elas terão motivos para investir em uma mudança institucional.   

Analisando as mudanças institucionais a partir da perspectiva da teoria dos jogos, 

Tsebelis (1998) diz que o jogo da mudança institucional consiste em partir de uma estrutura 

institucional existente (status quo) para uma outra estrutura. A mudança se daria porque os 

atores, constrangidos pelas restrições institucionais e desejosos de maximizar suas funções de 

utilidades, podem preferir agir sobre as causas para modificar seus efeitos (Tsebelis 1998, p. 

101). Tsebelis vê as instituições como investimentos, posto que o cálculo da escolha 

institucional deve levar em consideração a longa expectativa de vida de uma instituição, as 

conseqüências da escolha institucional e a incerteza que a cerca (Tsebelis 1998, p. 102).  
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Esse “investimento institucional” não é feito para criar instituições socialmente 

eficientes, mas sim para servir aos interesses dos que detêm poder de barganha para criar 

novas regras (North 1993, Campbell 2004). As regras, para North, são criadas no interesse do 

bem-estar privado ao invés do bem-estar público. “Regras – diz ele – vêm do interesse 

próprio”4 (North 1990, p. 48). A ineficiência, para Campbell, se dá porque elites políticas 

tentam maximizar seus ganhos e porque é caro criar regras ou alterá-las, preferindo-se 

destarte fazer apenas ajustes marginais, mesmo que essas regras se mostrem ineficientes. Isso 

resultaria em um processo de path dependence5, fazendo com que o processo de mudança 

evolucionário se torne o padrão (Campbell, 2004, pp. 12-13).  

 

2.1.2 Instituições eficientes e instituições redistributivas 

 

A maioria das instituições, segundo Tsebelis (1998), combina elementos de eficiência 

e redistribuição. As instituições eficientes são aquelas que melhoram a condição de todos (ou 

pelo menos de quase todos) os indivíduos. Elas teriam, destarte, o apoio unânime da 

sociedade, como no caso das instituições que resolvem problemas de coordenação ou do 

dilema dos prisioneiros (Tsebelis 1998, p. 107). Já as instituições redistributivas são aquelas 

que melhoram as condições de um grupo social em detrimento de outro, recebendo apoio 

apenas de parte da população (Tsebelis 1998, pp. 107-108). Podemos ver, assim, que as 

instituições eficientes são as eficientes de Pareto, ao passo que as instituições redistributivas 

são as ineficientes de Pareto.  

Para Tsebelis, as instituições eficientes –  aquelas que buscam resolver problemas de 

dilema dos prisioneiros – devem apresentar as seguintes características: facilitam a 

comunicação e o monitoramento, permitem contratos de compromisso, modificam a matriz de 

payoff do jogo, criam um quadro assimétrico ou criam um jogo iterativo (Tsebelis 1998, pp. 

112-113). Por sua vez, as instituições redistributivas podem servir a dois propósitos distintos: 

                                                 
4 Tradução livre do autor. No original, “Rules are derived from self-interest”. 
5 Path dependence, segundo Campbell (2004, p. 65), é um “processo pelo qual eventos ou decisões contingentes 
resultam no estabelecimento de instituições que persistem por longo período de tempo e constrangem o alcance 
das opções futura do ator, incluindo aquelas que poderiam ser mais eficientes ou efetivas no longo prazo” (no 
original, “a process whereby contingent events or decisions result in the establishment of institutions that persist 
over long periods of time and constrain the range of actor’s future options, including those that may be more 
efficient or effective in the long run”). Um processo de path dependence faz, assim, que instituições ineficiente 
prolonguem sua existência. Para North (1990, p. 100), path dependence implica a importância da história na 
explicação institucional. Ele diz que “Nós não podemos entender as escolhas de hoje (...) sem investigar a 
evolução incremental das instituições” (no original, “We cannot  understand today’s choices [...] without tracing 
the incremental evolution of institutions”). Concisamente, Hall e Taylor vêem o path dependence como um 
processo em que a causalidade social é dependente da trajetória percorrida (Hall e Taylor 2003, p. 201).  
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preservar os interesses da coligação dominante, que ele chama de “instituição de 

consolidação”, ou modificar as políticas de maneira significativa e alterar a maioria, que são 

as instituições que ele chama de tipo new deal (Tsebelis 1998, p. 113).  

No jogo da mudança institucional, segundo Tsebelis, a transição de um status quo 

institucional para outro pode se dar de três formas: os atores podem concordar com a mudança 

por julgarem que isso é de interesse comum, surgindo assim uma instituição eficiente; um dos 

atores tem em mãos o poder institucional e modifica a instituição de acordo com seus próprios 

interesses, dando assim origem a uma instituição de consolidação; ou, por último, o ator mais 

fraco pode buscar reforços, formar uma coligação e modificar a instituição que lhe é 

desfavorável, surgindo assim uma instituição tipo new deal (Tsebelis 1998, p. 115).  

O que permite discriminar as instituições redistributivas das instituições eficientes, de 

acordo com Tsebelis, é a incerteza dos resultados que elas produzem. Na presença de 

informação perfeita, os atores projetariam instituições redistributivas, pois eles poderiam 

prever suas conseqüências para diferentes grupos e poderiam, assim, favorecer um desses 

grupos. Já em uma situação de incerteza completa, seriam produzidas instituições puramente 

eficientes, pois não poderiam prever as conseqüências redistributivas da instituição (Tsebelis 

1998, pp. 118-119). Ele adverte, contudo, que essas situações são tipos ideais e que 

instituições redistributivas e eficientes raramente existem em suas formas puras. 

 

2.1.3 Análise institucional 

 

As instituições são onipresentes na vida em sociedade. Desde corriqueiras e visíveis 

normas de conduta até complexas e altamente abstratas regras de decisão, as instituições 

permeiam a vida social. O estudo das instituições, conforme Tsebelis (1998), melhora a nossa 

compreensão dos fenômenos sociais devido à presença de três condições freqüentes na vida 

real: a racionalidade limitada – a mente humana tem uma capacidade limitada e não pode 

conhecer tudo; o oportunismo – que é a discrepância entre as promessas feitas ex ante e o 

comportamento ex post; e a especificidade do ativo – atores diferentes possuem recursos 

diferentes e possuem, assim, interesse na identidade uns dos outros (Tsebelis 1998, p. 104). 

Segundo ele, “as instituições auxiliam as pessoas a lidar com problemas e situações 

recorrentes que não podem ser antecipados.” (Tsebelis 1998, p. 104).  

De acordo com Tsebelis, três aspectos importantes devem ser considerados no estudo 

das instituições: as instituições não podem ser examinadas apenas no curto prazo, pois suas 

conseqüências se estendem no longo prazo; as instituições não podem ser explicadas em um 
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quadro evolucionista, porque precisam de imposição centralizada para serem implementadas; 

e, por fim, deve-se levar em conta também que as instituições podem servir tanto aos 

interesses da sociedade como um todo quanto aos interesses de certos atores políticos 

(Tsebelis 1998, p. 117).  

Hall e Taylor (2003) colocam duas questões que deveriam ser respondidas por toda 

análise institucional: Como construir a relação entre instituição e comportamento e como 

explicar o processo pelo qual as instituições surgem e se modificam. Eles dizem ainda que 

toda análise institucional deve responder a três perguntas básicas: Como os atores se 

comportam? Que fazem as instituições? Por que elas se mantêm?  Para responder a essas 

perguntas, esses autores dizem que se podem adotar duas perspectivas: a calculadora e a 

cultural.  

Para a perspectiva calculadora, as respostas às três perguntas seriam que os atores 

maximizam seus rendimentos; que as instituições afetam o comportamento ao oferecer 

alguma certeza sobre o comportamento dos outros atores; e que os indivíduos têm mais a 

perder se evitar o modelo, aderindo-se ao modelo pelo fato deles estarem em algo como um 

equilíbrio de Nash. Para a perspectiva cultural, as respostas seriam que os atores recorrem a 

modelos de comportamentos já conhecidos; que as instituições fornecem modelos morais e 

cognitivos que permitem a interpretação e a ação; e que certas instituições são tão usuais que 

escapam ao questionamento direto (Hall e Taylor 2003, pp. 197-198).  

Shepsle e Bouchek (apud Rua 1998) apontam quatro componentes para o estudo das 

instituições: a divisão do trabalho e os procedimentos regulares – as instituições gozam de 

regulamentação do funcionamento e divisão do trabalho para melhor atingirem seus objetivos. 

As regras permitem a agilidade e a redução dos custos de transação, ao passo que a divisão do 

trabalho dá a cada membro exata noção de suas atribuições; especialização – esse 

componente causa um melhor aproveitamento do trabalho humano; jurisdição – deve-se 

delinear bem o espaço de atuação da instituição para se conferir autonomia decisória às 

instituições; e delegação e monitoramento – delega-se porque não se tem tempo e/ou interesse 

e monitora-se por causa do oportunismo. 

Immergut (1998) diz que as instituições, agindo como um filtro, favorecem 

interpretações particulares tanto dos objetivos perseguidos pelos atores como também dos 

melhores meios de se atingir os fins. Cultura e símbolos também provêem estruturas 

interpretativas. As estruturas históricas do lugar também influenciam a estratégia política. 

Pessoas em diferentes lugares podem ter as mesmas preferências, mas se comportarão de 

maneira diversa porque a lógica do sistema político faz diferentes estratégias políticas terem 
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mais chances de sucesso. Em relação à ação individual, Immergut deixa claro a importância 

das instituições quando diz que os atores 

 

“não apenas maximizam sua utilidade dentro das restrições, mas também 

tentam reduzir os riscos em um mundo de incertezas, criando estratégias para como 

proceder da melhor forma, tentando melhorar suas chances futuras e constituindo suas 

identidades e interesses, bem como o contexto para suas futuras ações” 6 (Immergut 

1998, p. 25). 

 

2.2 Neo-institucionalismo 

 

Dividindo-se em três grandes vertentes (histórico, sociológico e da escolha racional), 

o neo-institucionalismo surge como uma crítica ao behaviorismo dos anos 1960 e 1970. O 

behaviorismo enfatizava o comportamento observável do homem, o que o neo-

institucionalismo vem a rejeitar. Para o neo-institucionalismo, o comportamento ocorre dentro 

do contexto institucional. Três críticas são feitas ao behaviorismo: Para os behavioristas, as 

verdadeiras preferências humanas não podem ser realmente verificadas, enquanto que os 

institucionalistas estão interessados na distinção entre preferências “reais” e as “expressadas”; 

agregar as preferências é problemático, e a perspectiva behaviorista assume que as 

preferências podem ser agregadas; por último, o comportamento político e o decision-making 

coletivo são instrumentos procedimentais para se tomarem decisões (Immergut 1998, pp. 6-8).  

Na economia, a análise neo-institucional surgiu na década de 1970 como uma reação 

aos persistentes problemas para os quais a teoria econômica neoclássica tinha poucas soluções 

ou interesse. Isso foi um reconhecimento de que mercados competitivos nem sempre 

produzem o comportamento econômico mais eficiente (Campbell 2004, p. 12). North (1990) 

aponta as limitações do modelo neoclássico, que só funcionaria na ausência de custos de 

transação. Campbell (2004) diz, entretanto, que o neo-institucionalismo econômico não é uma 

rejeição completa da tradição neoclássica, posto que aceita o individualismo metodológico e 

usa a racionalidade instrumental. A diferença está no fato de que o decision-making racional 

é limitado pela informação disponível e a habilidade cognitiva dos atores (Campbell 2004, p. 

14).  

                                                 
6 Tradução livre do autor. No original, “[Actors] do not only maximize their utility within constraints but also try 
to reduce the risks in an uncertain world, strategizing how best to proceed, trying to improve their future 
chances and constituting their identities and interests, as well as the context for their future actions”.  
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Przeworski (2003), em crítica ao neo-institucionalismo, diz que as proposições 

fundantes do neo-institucionalismo, quais sejam, que as instituições são importantes e que 

elas são endógenas, fazem sentido se “(...) quisermos dizer que, dada algumas condições 

exógenas, uma matriz institucional i gera um resultado diferente que a matriz institucional f” 7 

(Przeworski 2003, p. 4). As instituições afetam os resultados se instituições alternativas que 

gerem resultados diferentes sejam possíveis sob as mesmas condições e que seja possível 

passar de uma instituição à outra. Só assim, para Przeworski, os dois axiomas do novo 

institucionalismo são logicamente significantes e consistentes (Przeworski 2003, p. 6). 

Schmitter (2006) diz que o rótulo “institucionalistas” abriga uma categoria ampla e 

diversa. Quase todos concordam que as instituições são importantes, mas diferem 

radicalmente sobre o que são instituições, como elas surgem, por que elas são importantes e 

quais instituições são mais importantes. Immergut (1998) diz que o neo-institucionalismo não 

dá uma definição genérica de instituição, tampouco têm os neo-institucionalistas um 

programa de pesquisa ou metodologia comum. Campbell (2004), por sua vez, mostra que os 

três paradigmas não se distanciam muito, pois focam em problemas similares de mudança 

institucional, baseiam-se em conceitos causais semelhantes e reconhecem a necessidade de se 

entender como as idéias afetam o comportamento.  

Théret (2003) diz que, independentemente das disciplinas, os neo-institucionalismos 

se diferenciam a partir de duas grandes oposições, quais sejam: 1) o peso atribuído à gênese 

das instituições, aos conflitos de interesse e de poder, ou, ainda, à coordenação entre 

indivíduos; e 2) o papel da racionalidade instrumental calculadora, das representações e da 

cultura. Seus dois critérios metodológicos de diferenciação são as dimensões cálculo/cultura e 

conflito/coordenação. Dessa forma, as três vertentes neo-institucionais apresentam pontos em 

comum entre si: A histórica e a sociológica na recusa da racionalidade instrumental; a da 

escolha racional e a sociológica na visão das instituições como solução para problemas de 

coordenação; e a histórica e a da escolha racional se aproximam ao presta atenção ao cálculo 

dos atores.  

Vejamos agora essas três vertentes do neo-institucionalismo na ciência política. 

 

2.2.1 Neo-institucionalismo histórico 

 

                                                 
7 Tradução livre do autor. No original, “[I assume by ‘institutions matter’] we mean that given some exogenous 
conditions, an institutional framework i generates a different outcome than an institutional framework j”. 
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Surgiu como uma reação ao estrutural-funcionalismo e à análise da vida política em 

termos de grupos. Desenvolveu-se principalmente entre cientistas políticos que estudavam 

como as instituições afetam o decision-making político e econômico. O neo-institucionalismo 

histórico buscava por melhores explicações para situações de distribuição desigual do poder e 

dos recursos, e encontrou sua explicação no modo como a organização institucional e as 

estruturas econômicas entram em conflito, beneficiando determinados interesses. Ele aceita a 

comunidade política como um sistema global composto de partes que interagem, mas 

considera que a organização institucional da comunidade ou a economia são os principais 

fatores a influenciar o comportamento coletivo. (Hall e Taylor 2003, pp. 194-195). 

O neo-institucionalismo histórico apóia-se fortemente na obra de Weber, que já 

chamara a atenção para o papel da estrutura organizacional no processo político. Atores 

coletivos e instituições têm sua própria história e modelam a representação de interesses.  Há 

três principais temas: as racionalidades alternativas, que procura saber por que os atores se 

desviam de interesses e objetivos preditos pela racionalidade instrumental. Em uma 

perspectiva weberiana, a própria racionalidade é produto de um desenvolvimento histórico 

particular; a perspectiva da causalidade como sendo contextual; e a ênfase nas contingências 

históricas e no papel do acaso (Immergut 1998, pp. 17-19).  

Seus teóricos são defensores do path dependence e rejeitam o postulado de que as 

mesmas forças ativas produzem os mesmos resultados em todo lugar. Eles assumem, assim, 

que essas forças são modificadas pelas propriedades do contexto local. (Hall e Taylor 2003, 

pp. 200). Fundamental para explicações que usam esse mecanismo é o papel da história. 

Segundo North, “Path dependence significa que a história é importante”8 (North 1990, p. 

100). Como muito do trabalho neo-institucionalista histórico foi desenvolvido no nível das 

macrocomparações, Badie e Hermet (1993) dizem que o desconhecimento da dimensão 

histórica torna artificial e ilusória qualquer comparação, pois se corre o risco de ignorar o que 

a profundidade histórica pode revelar de singular e excepcional. A análise histórica permite 

comparar diferentes ordens políticas, não em sua organização, mas em seus processos de 

construção. 

 Para o neo-institucionalismo histórico, as instituições são “procedimentos, práticas, 

normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade 

política ou da economia política” (Hall e Taylor 2003, p. 196). O neo-institucionalismo 

histórico associa instituições às organizações e suas regras. Segundo Hall e Taylor, ele tem 4 

                                                 
8 Tradução livre do autor. No original, “Path dependence means that history matters.” 
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características originais: conceituação em termos muito gerais das relações entre instituições e 

indivíduos; ênfase nas assimetrias de poder associadas ao funcionamento da instituição; 

privilégio de situações críticas, conseqüências imprevistas e trajetórias; e combinação da 

explicação da contribuição das instituições à determinação de situações políticas com a 

avaliação da contribuição de outros tipos de fatores. (Hall e Taylor, 2003, p. 196). 

Finalizando esta seção, vejamos agora algumas críticas feitas ao neo-institucionalismo 

histórico. Immergut (1998) aponta o problema que neo-institucionalistas históricos podem 

passar a ver a história como uma teoria ou uma filosofia ao invés de um método. Hall e Taylor 

(2003) dizem que o neo-institucionalismo histórico é deficitário no desenvolvimento de 

explicações de como as instituições afetam o comportamento, embora busque saber as razões 

pelas quais os atores históricos se comportaram de determinada maneira. Campbell (2004) faz 

uma crítica aos mecanismos envolvidos no path dependence que, segundo ele, são 

freqüentemente  determinísticos e explicam mais como as instituições persistem do que como 

elas se transformam (Campbell 2004, p. 68).  

 

2.2.2 Neo-institucionalismo sociológico 

 

O neo-institucionalismo sociológico, também conhecido como neo-institucionalismo 

organizacional, surge como uma reação aos teóricos que desconsideravam o papel da cultura 

nas estruturas burocráticas. Para o neo-institucionalismo sociológico, muitas formas e 

procedimentos utilizados pelas organizações modernas devem ser considerados como práticas 

culturais (Hall e Taylor 2003, p. 207). Immergut diz que não há tempo e informação 

suficiente que permita às pessoas calcularem suas preferências baseadas na consideração total 

das opções à disposição. Assim, “atalhos de racionalidade limitada”, como a confiança em 

procedimentos operacionais padrão, permitem às pessoas tomarem suas decisões. (Immergut, 

1998, p. 14).  

Essa vertente neo-institucional enfatiza processos cognitivos e de percepção, dando 

uma ênfase maior às idéias. As organizações agem dentro de um contexto cultural e se 

adaptam ao ambiente em que se encontram, muitas vezes à custa da eficiência (Campbell 

2004, p. 17). A teoria organizacional também enfatiza o papel dos símbolos e das instituições 

na construção do significado. Categorias culturais, como hierarquia, influência, percepção e 

comportamento são também enfatizadas (Immergut 1998, pp. 15-16). Para esse neo-

institucionalismo, as instituições contêm hábitos, rotinas e guias; elas constrangem, mas 

também provêem modelos, principalmente em situações de incerteza e escassez de 

 21



informações (Campbell 2004, p. 17). Hall e Taylor (2003) dizem que o neo-institucionalismo 

sociológico mostra que mesmo um ator fortemente utilitarista pode escolher estratégias em 

um repertório dotado de especificidade cultural. 

O neo-institucionalismo sociológico tem três características originais em relação às 

outras vertentes do neo-institucionalismo: 1) define estruturas de modo mais global, incluindo 

símbolos, esquemas cognitivos e modelos morais. Rompe, assim, com a oposição entre  

instituições e cultura e tende a redefinir cultura como sinônimo de instituição; 2) assume que 

indivíduos internalizam normas associadas a papéis aos quais se vinculam normas 

prescritivas, sendo esse o modo de influência das instituições sobre o comportamento. Elas 

são quem fornece ao indivíduo modelos para enfrentar situações; e 3) diz que as organizações 

adotam nova prática institucional mais por questão de legitimidade social do que por eficácia, 

sendo a ação racional objeto socialmente construído (Hall e Taylor 2003, pp. 209-211).  

 

2.2.3 Neo-institucionalismo da escolha racional 

 

O neo-institucionalismo da escolha racional surge na ciência política a partir do estudo 

do comportamento dos atores no Congresso dos Estados Unidos (Hall e Taylor 2003). 

Importado da economia, a teoria da escolha racional (TER) traz consigo o “homo 

oeconomicus”, racional e utilitarista, para o campo das ciências sociais.  

Na sociologia, o neo-institucionalismo da escolha racional foi introduzido por James 

Coleman. A especificidade dessa vertente na sociologia é focalizar na passagem do nível 

micro para o nível macro (Théret 2003, p. 238). Na ciência política, Gary Cox e Matthew 

McCubbins enfatizam como partidos estruturam as deliberações no Congresso norte-

americano; John Ferejohn examina as relações entre Congresso e Tribunais; Adam 

Przeworski, Barbara Geddes e Gary Marks estudam a transição para a democracia segundo 

modelos da teoria dos jogos (Hall e Taylor 2003, p. 204).  

De acordo com Campbell (2004), a TER na ciência política e na sociologia dá muita 

ênfase a como os indivíduos constroem e modificam as instituições para atingirem seus 

objetivos. A abordagem das escolhas dentro de restrições9 seria a contribuição mais 

importante da sociologia e da ciência política ao neo-institucionalismo da escolha racional 

(Campbell 2004, p. 15). Essa abordagem diz que as “instituições, incluindo tanto as regras 

                                                 
9 No original, “choice-within-constraints”.  
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informais quanto as regras formais e as regulamentações, limitam o alcance das escolhas que 

os indivíduos estão dispostos a fazer na busca por seus interesses”10 (Campbell 2004, p. 15).  

Aplicada à ação política, Immergut diz que a TER foca muito no teorema da 

impossibilidade de Arrow11. O ato de votar, por exemplo, não expressa as preferências 

verdadeiras, mas um amálgama de votos estratégicos e votos honestos. As instituições, assim,  

afetam as regras do jogo porque a regra majoritária é inerentemente falha devido à 

impossibilidade de se agregar multidimensionalmente preferências de forma que se produzam 

escolhas políticas estáveis (Immergut 1998, pp. 12-13). 

A TER é definida por Baert (1997) como “teoria sociológica que se propõe a explicar 

o comportamento social e político assumindo que as pessoas agem racionalmente” (Baert 

1997, p. 2). A TER não retrata o indivíduo racional como átomo egoísta e isolado. Ela não 

discute os fins. Os objetivos, altruístas ou egoístas, de indivíduos diferentes podem ser 

admitidos no cálculo racional. Os agentes situam-se em contextos e o contexto institucional é 

quem estabelece as regras do jogo (Rua 1998). Tsebelis diz que o enfoque da escolha racional 

assume que “o comportamento do indivíduo é uma resposta ótima às condições de seu meio e 

ao comportamento de outros atores” (Tsebelis 1998, p. 56). 

A TER é uma teoria normativa, isto é, assume que os indivíduos devem se comportar 

de determinada maneira, qual seja, racionalmente. Como teoria positiva, faz predições. Ainda 

que admita que os atores não sejam racionais o tempo todo, apóia-se fundamentalmente no 

pressuposto da racionalidade (Ferejohn e Pasquino 2001). A racionalidade é uma 

correspondência entre meios e fins. Os atores racionais devem ser coerentes, decidir de acordo 

com os cálculos de probabilidade e interagir uns com os outros de acordo com as prescrições 

da teoria dos jogos. A questão do comportamento racional, para Tsebelis (1998), não é se as 

pessoas se desviam da racionalidade, mas se a ela se amoldam12. 

Hall e Taylor (2003) mostram os fundamentos da TER: os atores compartilham 

conjunto de preferências e procuram maximizar sua satisfação; a vida política é uma série de 

dilemas de ação coletiva (a ação política envolve a gestão da incerteza); ênfase no papel da 

interação estratégica; e busca das funções desempenhadas pelas instituições usando 

                                                 
10 Tradução livre do autor. No original, “institutions, including informal rules as well as formal rules and 
regulations, limit the range of choices individuals are likely to make as they pursue their interests”. 
11 Pelo teorema da impossibilidade de Arrow, se um sistema de escolhas produz resultados que são transitivos e 
consistentes, satisfazendo um domínio universal (i.e., funciona para todas as possíveis combinações de 
preferências individuais), satisfaz às exigências de Pareto e é independente de alternativas irrelevantes, então 
esse sistema é um ditadura, no sentido que a preferências de um único indivíduo pode determinar a escolha 
social, independentemente das preferências dos outros indivíduos. Cf .The Concise Oxford Dictionary of 
Politics.  
12 Para maiores detalhes dessa discussão, ver Tsebelis 1998, pp. 44-50. 
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raciocínio dedutivo – as instituições são criadas geralmente por acordo voluntário entre atores 

interessados, sobrevivendo as que oferecem mais benefícios (Hall e Taylor 2003, pp. 205- 

206). Segundo eles, “as instituições estruturam essa interação ao influenciarem a possibilidade 

e a seqüência de alternativas de agenda, ou ao oferecerem informações ou mecanismos de 

adoção que reduzem a incerteza no tocante ao comportamento dos outros...” (Hall e Taylor 

2003, p. 206). Vejamos  mais detalhadamente as características da  TER. 

 

2.2.3.1 O individualismo metodológico 

 

A TER tem por unidade de análise básica o indivíduo. É com essa agência que a TER 

trabalha. A TER, contudo, não retrata o indivíduo racional como átomo egoísta e isolado. Ela 

se preocupa com as interações estratégicas entre os indivíduos, preocupa-se com as ações 

sociais. Sua abordagem centra-se nas coerções impostas aos atores racionais pelas 

instituições. A TER assume que a ação individual é uma adaptação ótima a um ambiente 

institucional e a interação entre indivíduos é uma resposta otimizada na relação recíproca 

entre ambos (Tsebelis 1998, p. 51). A TER é, assim, uma abordagem que foca em como os 

atores tentam maximizar suas funções de utilidade u(x) dada a função de restrição r(x), onde r 

são as restrições institucionais. Não se preocupa com os fins, mas com a adequação entre 

meios e fins no intuito de maximizar a utilidade.  

Segundo Rua (1998), há dois conjuntos de teorias que não se baseiam na adequação 

entre meios e fins: as teorias que não reconhecem o ator como unidade de análise e as 

teorias que o reconhecem mas não assumem que seu comportamento seja racional. Teorias 

que não reconhecem o ator como unidade de análise podem ser as baseadas em concepções de 

teleologia objetiva, que são acontecimentos explicados por uma finalidade que guia os atores, 

mas sem que existam evidências de um sujeito intencional ao qual se atribui essa finalidade. 

Um exemplo disso é a “mão invisível”, em que o vício privado se transforma em virtude 

pública.  O outro conjunto de teorias que não se baseiam na adequação entre meios e fins são 

as concepções do marxismo, que assume que a história tem leis próprias e ação política é a de 

classe, orientada por interesses objetivamente dados, isto é, sem espaço para a subjetividade.  

Rua (1998) diz que há três paradigmas para as teorias sem ator segundo Elster, quais 

sejam, o paradigma da mão invisível – quando o padrão institucional ou comportamental traz 

conseqüências que são benéficas para alguma estrutura ou política, mas sem que haja intenção 

do ponto de vista dos atores racionais e que essas conseqüências não sejam atribuídas pelos 

atores e beneficiários àquele comportamento; o paradigma funcional principal ou mertoniano 
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– nele, as instituições, além das funções esperadas, freqüentemente desenvolve funções 

latentes; e o paradigma funcional forte – explicação de todas as instituições ou 

comportamentos pela sua função. 

Tsebelis (1998) distingue dois grandes grupos de teorias que não assumem qualquer 

correspondência entre meios e fins, i.e., que não são racionais: as teorias sem atores e as 

teorias com atores não-racionais. As teorias sem atores explicam os fenômenos em termos 

holísticos, relegando o processo de tomada de decisões a um segundo plano. Exemplos disso 

são a análise sistêmica, o estruturalismo, o funcionalismo e as teorias da modernização. As  

teorias com atores não-racionais são aquelas que explicam a ação do ator como sendo 

resultante de motivações afetivas ou impulsivas, a exemplo da explicação das revoluções pela 

“privação relativa”; ou as teorias que explicam o comportamento irracional como constructo 

teórico inacessível tanto ao observador quanto ao ator, como o “instinto de imitação”, a “falsa 

consciência”, as “pulsões inconscientes”, o “habitus”, a “cultura nacional” (Tsebelis 1998, pp. 

34-35). 

Entre as teorias do ator racional e as teorias sem ator, Tsebelis diz que estão as teorias 

marxistas. Estas derivam seus resultados de ações de agregados sociais informais que são 

considerados racionais, como a classe ou o grupo, embora sua própria essência permaneça não 

explicada em termos de racionalidade (Tsebelis 1998, p. 35). Operando por exclusão, Tsebelis 

diz que o enfoque da escolha racional não é qualquer um desses supracitados, nenhum desses 

enfoques que não assumem o ator como unidade de análise ou que não assumem o seu 

comportamento racional. A TER assume o ator como unidade básica de análise, sendo esse 

ator racional. 

 

2.2.3.2 As noções-chaves da TER 

 

Baert (1997) enumera quatro noções-chaves da TER, quais sejam, a premissa da 

intencionalidade, a premissa da racionalidade, a distinção entre informação completa e 

incompleta e a distinção entre ação estratégica e ação interdependente.  

A premissa da intencionalidade mostra que a explicação da escolha racional é um 

subconjunto das explicações intencionais. Entretanto, há dois tipos de conseqüências 

negativas não intencionais que os teóricos da TER dão especial atenção (Baert 1997, p. 03):  a 

contrafinalidade (como na tragédia dos comuns) e as soluções subótimas (como nos 

problemas do tipo dilema do prisioneiro).  
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A premissa da racionalidade pressupõe a premissa da conectividade, pela qual os 

indivíduos são capazes de ordenar suas alternativas (Baert 1997, p. 04). Para ser racional, a 

ordenação de preferências deve obedecer a um outro conjunto de requisitos, como o princípio 

da transitividade13 (Baert 1997, p. 04). Ferejohn e Pasquino (2001) definem o ato racional 

como aquele que é o melhor dentre os disponíveis para o agente, dadas as suas crenças e 

desejos. Assim, eles maximizam seus desejos, dadas as suas crenças (Ferejohn e Pasquino 

2001, p. 07). Os desejos, segundo eles, são anteriores às ações e crenças, sendo definidos ou 

fixados antes da ação. A escolha deverá satisfazer os desejos (Ferejohn e Pasquino 2001, p. 

07). As crenças, por sua vez, são supostas como verdadeiras, ancoradas de alguma forma na 

realidade concreta. Como os desejos, as crenças são anteriores à ação e, no conjunto formado 

por desejos, crenças e ações, somente estas últimas variam (Ferejohn e Pasquino 2001, p. 08). 

Como vimos anteriormente, as instituições são importantes em um mundo de 

informações assimétricas. Freqüentemente, as pessoas têm apenas informações imperfeitas 

sobre os efeitos de suas ações, o que as faz decidirem em um ambiente de incerteza e risco. A 

TER se concentra em situações de risco e nega as situações de incerteza. A TER assume que 

as pessoas são capazes de calcular o valor esperado de cada ação quando enfrentam o risco, 

mas é impossível atribuir-se probabilidades a vários resultados em uma situação de incerteza 

(Baert 1997). Rua (1998) diz que a TER envolve o cálculo de valor presente, pois tanto o 

custo quanto o benefício incorporam incertezas. Segundo Rua, a racionalidade pode ser 

encontrada em uma escolha no fato que o grau de incerteza de uma alternativa é menor do que 

o de outra, que traria benefícios maiores não fosse a incerteza. 

As escolhas feitas pelos atores são interdependentes e estratégicas. Os atores levam 

em consideração as ações dos outros. O instrumento usado pela TER para formalizar as 

escolhas interdependentes ou estratégicas é a modelagem formal da teoria dos jogos (Baert 

1997). Esta teoria, de natureza abstrata e formal, tem ampla aplicação e permite uma captura 

detalhada dos diversos aspectos da vida social. A interdependência e a estratégia das ações 

nos remetem ao conceito de relação social de Weber, que é uma  

 

“situação em que duas ou mais pessoas estão empenhadas numa conduta onde 

cada qual leva em conta o comportamento da outra de uma maneira significativa, 

estando, portanto, orientada nestes termos. [...] consiste, assim, inteiramente na 

                                                 
13 O princípio da transitividade diz que se X é preferido a Y e Y é preferido a Z, então necessariamente X é 
preferido a Z.  
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probabilidade de que os indivíduos comportar-se-ão de uma maneira 

significativamente determinável” (Weber 1987, p. 45, negrito no original).  

 

2.2.3.3 As exigências da racionalidade 

 

Tsebelis (1998) enumera três exigências fracas e três exigências fortes da TER. As 

exigências fracas da racionalidade são a impossibilidade de crenças ou preferências 

contraditórias, a impossibilidade de preferências intransitivas, e a obediência aos axiomas do 

cálculo de probabilidade. As exigências fortes da racionalidade são a obediência às 

prescrições da teoria dos jogos, a aproximação entre as probabilidades subjetivas e as 

freqüências objetivas e a aproximação entre as crenças e a realidade. Os argumentos 

concernentes tanto à racionalidade forte como à fraca são normativos. Ele diz que a TER não 

pode explicar os caminhos que os atores seguirão para chegar aos equilíbrios prescritos 

porque ela não pode descrever atos dinâmicos. A TER não se preocupa com os meios, mas 

sim com a adequação entre meios e fins. A penalidade pelo desvio da racionalidade, ou seja, 

pela inadequação entre os meios e os fins, será um nível de bem-estar reduzido. De acordo 

com as exigências fortes de racionalidade, as crenças e comportamento dos atores devem não 

apenas ser compatíveis com o mundo real, como também devem corresponder a esse mundo 

real no equilíbrio. Vejamos quais são as exigências da racionalidade para Tsebelis.  

Como primeira exigência fraca da racionalidade, temos a incapacidade de crenças ou 

preferências contraditórias. Essa exigência é derivada da proposição lógica de que uma 

proposição e sua negação é uma contradição, e da proposição lógica de que se pode derivar 

qualquer coisa de um antecedente falso. Destarte, um ator com crenças contraditórias não 

pode raciocinar14. A segunda exigência fraca é a impossibilidade de preferências 

intransitivas. A terceira exigência é a obediência aos axiomas do cálculo de probabilidade. 

Essa exigência tem a ver com a função objetiva que o ator racional procura maximizar. Um 

indivíduo cujos cálculos não obedeçam a esse axioma pagará um preço. A proposição posta 

por Tsebelis é que  

 

“se uma pessoa quiser apostar, na crença de que a probabilidade de ganhar 

multiplicada pelo prêmio é igual à probabilidade de perder multiplicada pelo preço da 

                                                 
14 Tsebelis adverte, contudo, que essa contradição se refere a crenças e preferências em um dado momento de 
tempo, o que termina por não excluir a mudança ao longo do tempo ou a manutenção de uma preferência em um 
contexto e outra preferência em um outro contexto. Ver Tsebelis 1998, p. 39.  
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aposta, e se, em seus cálculos, ela não obedecer às regras do cálculo de 

probabilidades, certamente perderá dinheiro” (Tsebelis 1998, p. 40, itálico no 

original). 

 

As exigências fortes da racionalidade estabelecem uma correspondência entre crenças 

ou comportamentos e o mundo real. Segundo Tsebelis (1998), elas são três. A primeira é a  

obediência às prescrições da teoria dos jogos – o equilíbrio de Nash é uma condição 

necessária, embora não suficiente, para a estabilidade dos resultados. Em equilíbrio, os 

jogadores utilizam estratégias mutuamente ótimas. Pode haver mais de um equilíbrio no jogo, 

o que cria um problema de coordenação entre os jogadores. A segunda exigência é a 

aproximação das probabilidades subjetivas das freqüências objetivas – as crenças ao longo 

do jogo são atualizadas de acordo com a regra de Bayes. Se as probabilidades estimadas não 

se aproximarem das freqüências objetivas, os atores terão condições de melhorar seus 

resultados de longo prazo revisando suas estimativas de probabilidade.  

A terceira e última exigência forte da racionalidade é que as crenças aproximar-se-

iam da realidade – a otimidade mútua das estratégias dos jogadores, dadas as suas crenças, 

fornece a cada um deles informações sobre as crenças de seu oponente. As crenças se 

mostram consistentes com as informações observáveis pelos agentes (Ferejohn e Pasquino 

2001, p. 09). Caso o jogador não atualize suas informações, ele poderá ficar vulnerável e o 

oponente explorar esse fato. Ou um dos jogadores modifica as suas crenças, ou o outro muda 

a sua estratégia. Uma situação dessas não é um equilíbrio (Tsebelis 1998, pp. 42-43). 

 

2.2.3.4 Críticas à TER 

 

Campbell (2004) diz que a TER precisa incorporar melhor o papel das idéias. Muitos 

teóricos, segundo ele, já reconheceram o papel das estruturas cognitivas, sistemas de crenças e 

outros tipos de idéias na forma de como os atores percebem seus interesses e suas opções. 

Campbell diz que freqüentemente os teóricos da TER recorrerão ao conceito de racionalidade 

limitada15, que seria a “capacidade limitada dos atores em coletar e processar informações 

importantes e usá-las para tomarem decisões bem-embasadas”16 (Campbell 2004, p. 16). Hall 

e Taylor dizem que o institucionalismo da escolha racional teria uma visão simplista das 

                                                 
15 “bounded rationality” 
16 Tradução livre do autor. No original, “limited capacity of actors to collect and process important information 
and use it to make well-informed decisions” 
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motivações humanas, seria demasiado funcionalista, além de, por vezes, suas análises serem 

voluntaristas. Em contrapartida, o ele chama a atenção para aspectos fundamentais da vida 

política, além de oferecer ferramentas analíticas (Hall e Taylor 2003, p. 212 e ss.).  

Badie e Hermet chamam a atenção que o estabelecimento da hipótese de um modelo 

universal de indivíduo calculador equivale a negar a pertinência da variável cultural e da 

diversidade de formações sociais (Badie e Hermet 1993, p. 47). No mesmo sentido, Baert 

(1997) diz que a racionalidade livre da cultura é problemática. Segundo ele, as preferências 

não são constantes em todas as áreas e é problemático ignorar ou igualar a diversidade 

cultural, dado que as preferências são formadas. Ele aponta também outros problemas 

enfrentados pela TER, como a distinção entre agir como se fosse racional e agir 

racionalmente; a defesa externalista, pela qual os indivíduos agem racionalmente porque 

adquirem tacitamente habilidades e práticas (o que, além de ter um baixo poder de explicação, 

equivaleria a abandonar o requisito necessário do cálculo racional); e as explicações a 

posteriori, que consistem em atribuir racionalidade ex post facto a práticas que prima facie 

são irracionais. 

A solução proposta por Baert (1997) é a auto-reflexão de segunda ordem. Esta surgiria 

em algumas circunstâncias, como uma mudança de preferências ou uma mudança de 

ambiente. Ele diz que não existe apenas uma única forma racional de agir, nem as pessoas 

verificam continuamente a racionalidade de suas ações. A auto-reflexão de segunda ordem, 

considerando o fator cultural, a relativa estabilidade de preferências e os constrangimentos 

ambientais, permitiria a  explicação para alguns dos sucessos empíricos da TER. 

Douglass North (1990) critica a teoria dos jogos. Ele diz que há um abismo entre os 

modelos simplistas da teoria dos jogos e o mundo impreciso e confuso no qual os seres 

humanos têm de estruturar suas ações. Ainda, diz ele, o comportamento humano é mais 

complicado do que uma simples assertiva behaviorista de que os seres humanos são 

maximizadores, como assumido pelos modelos neoclássicos (North 1990, p. 15).  Schmitter 

(2006) é um outro crítico da simplicidade dos modelos formais. Ele argúi que os teóricos da 

escolha racional já sabem de antemão quais são as preferências dominantes, procurando assim 

por uma configuração de preferências que faça o comportamento estudado parecer racional. 

Boudon (1998) coloca em xeque a generalidade da TER ao questionar se o 

pressuposto da ação instrumental pode ser aplicado a todas as pesquisas e todos os problemas. 

Boudon diz que, se a instrumentalidade da ação for limitada, a TER não pode ser uma teoria 

geral da ação. E, mesmo que a ação seja instrumental, ela pode incluir crenças que precisam 

ser explicadas, o que tornaria a TER ineficiente. A TER, diz Boudon, é ineficiente na 
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explicação de alguns tipos de fenômenos, como na explicação do ato de votar. Algumas ações 

não são puramente instrumentais no sentido de que elas têm uma dimensão cognitiva. Boudon 

desenvolve o conceito de racionalidade cognitiva. A TER, segundo Boudon, é um caso 

particular do modelo cognitivista. Quando este se restringe a tipos de custo x benefício, temos 

TER. Quando a restrição some, temos o modelo cognitivista. 

Boudon diz que a escolha racional deve ser distinguida da racionalidade instrumental. 

Para ele, a questão não é a da maximização pelo ator, mas sim se a idéia é aceitável na 

compreensão do ator. Seu modelo cognitivista tem as seguintes características: 1) os atores 

devem ser considerados como racionais no sentido que eles têm fortes razões de crerem no 

que crêem; 2) nem todas as ações se baseiam no cálculo custo x benefício. Algumas ações se 

baseiam em crenças, ou seja, não são ações intencionais; 3) em algumas circunstâncias, o 

centro de determinadas ações é constituído por razões cognitivas – a pessoa faz X porque 

acredita que Z é provável ou verdadeiro e têm fortes crenças para acreditar nisso; 4) em 

alguns casos o centro da ação é constituído de razões axiomáticas – a pessoa faz X porque 

acredita que Z é bom, justo, injusto, etc., com fortes razões não conseqüenciais para acreditar 

nisso. (Boudon 1998, pp. 825-826).  

 

2.2.3.5 Defesa da TER 

 

Os atributos de uma teoria de qualidade, segundo Van Evera (1997), são: largo poder 

de explicação; simplicidade, clareza e parcimônia; explicação satisfatória; boa delimitação, 

boa formulação, boa predicabilidade e aplicação ao caso concreto; falseabilidade; 

explicação de fenômenos importantes; e boa prescrição. Nesse sentido, Tsebelis (1998) faz 

sua defesa do enfoque da escolha racional. Como Boudon, Tsebelis considerará a 

racionalidade como um subconjunto de comportamento humano. Tsebelis reconhece que a 

TER não pode explicar qualquer fenômeno, mas sustenta que “a escolha racional é uma 

abordagem melhor para situações em que a identidade e os objetivos dos atores são 

estabelecidos, e as regras da interação são precisas e conhecidas pelos atores em interação.” 

(Tsebelis 1998, p. 45). Quando os objetivos dos atores se tornam mais confusos, ou as regras 

de interação se tornam mais fluidas e imprecisas, Tsebelis diz que a TER será menos 

aplicável.  

A defesa tradicional da TER diz que ela é boa porque se baseia em boas previsões. 

Tsebelis acrescenta que o enfoque da TER é bom porque ele se constitui em uma aproximação 

legítima dos processos reais (aplicação ao caso concreto pelo critério de Van Evera). Segundo 
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Tsebelis, quanto mais importante forem as questões em jogo, mais os atores se aproximarão 

das prescrições da TER (Tsebelis 1998, p. 50). Quanto mais informação os indivíduos 

tiverem, mais aptos estarão para se aproximarem dos cálculos requeridos pela TER17 

(Tsebelis 1998, p. 46). Ligado à importância da questão e à informação, está o aprendizado. 

As propriedades normativas da TER sugerem que as pessoas envolvidas em atividades 

repetidas aproximam-se do comportamento ótimo pelo método da tentativa e erro. A 

convergência para o comportamento ótimo é mais rápida à medida que aumenta a freqüência 

do problema da tomada de decisões (Tsebelis 1998, p. 46). 

Tsebelis aponta quatro vantagens da TER sobre suas concorrentes, quais sejam:  

1) clareza e parcimônia teóricas – a TER, além de prestar-se a testes empíricos 

mais estritos do que a maioria dos outros enfoques teóricos, não invoca a noção de 

erro para explicar a não-ocorrência de um comportamento teoricamente previsto. A 

incongruência entre a teoria e a realidade é atribuída mais à inadequação da teoria do 

que a erros dos atores. Há fenômenos que não podem ser explicados pela TER, mas o 

que esta pode explicar, ela o faz bem devido a essa primeira propriedade (Tsebelis 

1998, p. 51).  

2) análise de equilíbrio – corolário direto do pressuposto da racionalidade, o 

comportamento em equilíbrio significa que os atores envolvidos num curso de ação 

não possuem qualquer incentivo para se desviar desse rumo. Os argumentos de 

equilíbrio são usados para: (a) descobrir o comportamento ótimo dos atores; (b) 

responder a questões condicionais e conduzir a previsões testáveis empiricamente; e 

(c) eliminar explicações alternativas. Segundo a TER, qualquer explicação que se 

baseie em comportamento subótimo ou é incompleta ou é errada (Tsebelis 1998, pp. 

52-53). 

3) raciocínio dedutivo – os argumentos da TER são formais, construídos de 

acordo com as regras da lógica. Pode-se discutir as premissas de um teorema, mas não 

se pode argumentar contra um teorema. Assim, as conclusões dos modelos 

apresentados trazem consigo a verdade dos pressupostos que os geraram. Uma vez 

formulados, os modelos de TER possibilitam a generalização e, com isso, permitem o 

acúmulo de conhecimento, pois um conjunto particular de premissas conduz a 

resultados específicos e requer ou a modificação dessas premissas ou premissas 
                                                 
17 Ainda que se admita o pressuposto mais realista que a maioria dos indivíduos não é sofisticada, Tsebelis diz 
que os indivíduos mais sofisticados anteciparão o comportamento dos indivíduos não sofisticados e compensá-
lo-ão, fazendo com que o resultado social se aproxime do equilíbrio que prevaleceria se todos os atores fossem 
sofisticados (Tsebelis 1998, p. 47).  
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adicionais para produzir uma adequação entre a teoria e uma outra realidade (Tsebelis 

1998, p. 53).  

4) intercambialidade de indivíduos – como o único pressuposto em relação aos 

atores é que eles sejam racionais, eles são intercambiáveis, ou seja, carecem de 

qualquer outra característica ou identidade. Qualificativos históricos, culturais, raciais,  

temporais não entram diretamente em qualquer explicação do tipo da TER (Tsebelis 

1998, p. 54).  

Em relação ao ataque desferido contra a TER pelos que dizem que ela cria os 

interesses dos atores, Immergut (1998) diz que o impacto das instituições na construção dos 

interesses pode ser estudado sem se impor arbitrariamente definições objetivas do interesse, 

pois o interesse pode ser definido através do tempo e culturas. Assim, as preferências 

“verdadeiras” e “expressas” podem ser abordadas sem se inventar teorias sobre os 

“verdadeiros interesses dos atores” (Immergut 1998, p.25).  

 

2.3 Conclusão 

 

 O estudo das instituições permite que se entenda o ambiente em que a vida humana se 

desenvolve. As instituições provêem a segurança necessária para que haja interações sociais. 

Sem as instituições, os custos de transação entre os indivíduos seriam tão elevados a ponto de 

impossibilitar a vida em sociedade. Ao reduzirem os custos de transação, ao proverem 

informações que permitam a predição do comportamento alheio, ao estabelecerem punições 

aos defectores e ao fornecerem os mecanismos necessários ao patrulhamento, as instituições 

permitem que a sociedade se desenvolva e que os indivíduos possam dedicar maior 

quantidade de tempo na busca e maximização de seus interesses. 

 O institucionalismo ganhou novo fôlego no final do século passado com a obra de 

Douglass North, prêmio Nobel de Economia em 1993. North resgatou duas importantes 

variáveis no estudo do desenvolvimento econômico, quais sejam, as instituições e a história. 

A matriz institucional de uma sociedade é importante para o seu desenvolvimento econômico. 

Este, por sua vez, só pode ser melhor entendido a partir de um contexto histórico explicativo 

da formação de sua matriz institucional.  

 O “novo institucionalismo” logo assumiu três vertentes, a saber, a histórica, a 

sociológica e a da escolha racional. A primeira se baseia fortemente na obra de Weber e 

salienta a importância da história para se compreender por que uma sociedade chegou a um 

determinado equilíbrio. O neo-institucionalismo sociológico resgata o papel da cultura no 
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estudo das estruturas burocráticas, enfatizando processos cognitivos e o papel das idéias. O 

neo-institucionalismo da escolha racional, surgido a partir do estudo das interações entre os 

atores no Congresso dos Estados Unidos, traz para o campo das ciências sociais o homem 

econômico, racional e utilitarista.  

 O neo-institucionalismo da escolha racional é atrativo pela sua simplicidade. Assume 

que os indivíduos são racionais e que procuram maximizar suas funções de utilidade dada as 

restrições impostas pelas instituições. Estudar as instituições é, assim, estudar o ambiente que 

permite as interações estratégicas entre indivíduos. Essas interações estratégicas são o objeto 

da teoria da escolha racional. Ela não se preocupa com os fins, mas com a adequação entre os 

meios e os fins, isto é, preocupa-se com os meios empregados para se atingir o resultado 

desejado da melhor maneira possível.  

 Também atrai no neo-institucionalismo da escolha racional a sua universalidade. 

Todos os indivíduos são racionais e todos buscam maximizar suas utilidades. Assim, a 

escolha racional pode ser usada para explicações da mais simples sociedade tribal até a mais 

complexa sociedade industrial. A intercambialidade de indivíduos possibilita que se use um 

mesmo framework teórico em todos os tempos e lugares. 

A ampla aplicabilidade da escolha racional também contribui para seu êxito. Ela 

possibilita que se possa estudar desde interações simples entre dois indivíduos até complexas 

interações entre Estados. Para isso, a escolha racional usa-se de modelos da teoria dos jogos. 

O emprego dos modelos formais da teoria dos jogos permite que se possa demonstrar a 

interação entre os atores de forma clara, em uma linguagem fácil e de uma maneira 

generalizável, permitindo assim o acúmulo de conhecimento científico.  
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3. A teoria dos veto players 

 

Vimos no capítulo anterior o novo institucionalismo, com ênfase na versão da escolha 

racional. Neste capítulo, veremos a teoria dos veto players, desenvolvida em ciência política 

por George Tsebelis. Essa é uma teoria de política comparada, que faz parte da família do 

neo-institucionalismo da escolha racional e que tem por variável dependente a capacidade de 

mudanças políticas. O capítulo está estruturado em duas partes. Na primeira, explanarei as 

características gerais da teoria dos veto players. Na segunda, mostrarei a sua aplicação em 

política comparada. Por fim, farei a conclusão do capítulo.  

 

3.1 Descrição da teoria 

 

O debate institucional em política comparada vinha sendo conduzido em pares 

dicotômicos: presidencialismo versus parlamentarismo, bicameralismo versus 

unicameralismo, bipartidarismo versus multipartidarismo. A teoria dos veto players, como 

veremos, tem a vantagem de permitir uma análise multidimensional em política comparada.  

As teorias tradicionais de política comparada, segundo Tsebelis (1995), não são 

apropriadas para estudar híbridos e combinações, como, por exemplo, comparar um sistema 

presidencialista unicameral multipartidário com um sistema parlamentarista bicameral 

bipartidário. A teoria dos veto players, por sua vez, permite essa comparação. Seu objetivo é 

prover um framework consistente para comparações entre regimes, legislativos e sistemas 

partidários, evitando-se repetir o debate dicotômico. Ao permitir a comparação através de 

regimes, a teoria dos veto players resolve o problema das amostras pequenas em política 

comparada.  George Tsebelis, em defesa de sua teoria, argúi que ela permite gerar várias 

outras hipóteses em diversas outras áreas, como, por exemplo, a independência do judiciário 

(Tsebelis 1995).  

Costumeiramente, vinha-se comparando países a partir de conjuntos de características. 

Por exemplo, o Reino Unido e a Itália são parlamentaristas, opostos aos Estados Unidos 

(EUA) presidencialista. Ou o Reino Unido e os EUA são classificados como bipartidarismos, 

ao passo que a Itália é multipartidária. Em nenhuma análise tradicional os EUA e a Itália 

figurariam no mesmo lado, opostos ao Reino Unido. Pela teoria dos veto players, os EUA e a 

Itália estarão sempre no mesmo grupo – países com vários veto players – contrapostos ao 

Reino Unido – país com veto player único (Tsebelis 1995).  
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Essa teoria de médio alcance (middle range) difere das outras em política comparada, 

sustenta Tsebelis (1999), em dois grandes aspectos: a um, porque é uma teoria que estuda as 

conseqüências políticas (policy consequential), isto é, sua preocupação fundamental é com os 

resultados políticos para, a partir deles, fazer uma regressão rumo às características 

institucionais e partidárias responsáveis por esses resultados políticos. A dois, porque a teoria 

dos veto players aplica o mesmo framework institucional para a análise quer do 

presidencialismo, quer do parlamentarismo; quer do bipartidarismo, quer do 

multipartidarismo; quer do unicameralismo, quer do bicameralismo. Conforme Tsebelis, a 

única teoria de médio alcance que teria o mesmo raio de aplicabilidade seria o consocialismo 

de Lijphart (Tsebelis 1999, p. 591).  

O framework da teoria dos veto players provê um mapa que incorpora as 

características do processo de decision-making em diferentes assuntos, em diferentes sistemas 

e em diferentes períodos. A lógica no processo de decision-making é que, para uma mudança 

no status quo ocorrer, uma quantidade de decision-makers deve concordar (Tsebelis 1995). A 

variável veto players é derivada não só das instituições, como também do sistema político. 

Isso permite, assim, que se possa estudar o processo de decision-making político. Destarte, 

podem-se comparar diferentes sistemas a partir de três características relevantes dos veto 

players: número, congruência e coesão (Tsebelis 1995). 

A abordagem da teoria dos veto players não faz distinção entre presidencialismo e 

parlamentarismo, bicameralismo ou unicameralismo, bipartidarismo ou multipartidarismo. 

Essas dicotomias não afetam a estabilidade política de uma forma que não seja ambígua. Ao 

contrário, é a combinação delas quem determina as três variáveis que compõem os veto 

players, acima elencadas, e que, por sua vez, afetam a estabilidade política (Tsebelis 1995). 

Se chamarmos às primeiras variáveis da literatura tradicional em política comparada de 

“tradicionais” (T), às variáveis que formam as características dos veto players de 

“características” (C) e à estabilidade política de “estabilidade” (E), teremos: 

 

T => (C = veto players) => E 

 

A variável dependente da teoria é a capacidade de mudança política (capacity for 

policy change). A estabilidade política na terminologia da teoria dos veto players é a ausência 

desse potencial de mudança política. A predição normativa da teoria é que a estabilidade 

política aumente com o aumento no número de veto players, o aumento da incongruência 

(diferença dos veto players em suas posições políticas em um espectro unidimensional) e a 
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coesão interna de cada um dos veto players. Como predição normativa, a estabilidade política 

leva à instabilidade do governo ou do regime (Tsebelis 1995)  

 

3.1.2 Os veto players 

 

 “Veto” em latim quer dizer “eu proíbo” 1. Assim, a pessoa que veta é aquela que 

proíbe. Os veto players (VPs) são “os atores individuais ou coletivos cuja concordância é 

necessária para uma mudança do status quo” 2 (Tsebelis 2002, p. 19). Assim, mudanças do 

status quo (SQ) requerem a concordância desses atores com o poder de dizer “eu proíbo”.  

O conceito de VP, segundo Tsebelis (1995), vem da idéia de checks-and-balances da 

Constituição norte-americana e dos textos constitucionalistas do século XVIII, como a defesa 

da separação de poderes por Madison; ou a mesma defesa da separação de poderes acrescida 

do bicameralismo, feita por Montesquieu. Por essa linha, Tsebelis chama de veto player 

institucionais àqueles atores com poder de veto estabelecidos na Constituição (Tsebelis 1995). 

Como exemplo, nos dá o caso norte-americano: a Constituição estabelece que uma lei, para 

ser promulgada, requer a concordância do presidente, da House of Representatives e do 

Senado, o que resulta na existência de três VPs institucionais (Tsebelis 1995; 2000; 2002). 

 Cada VP possui uma curva de indiferença. Essa curva diz que o VP é indiferente 

quanto às alternativas que tenham a mesma distância em relação ao seu ponto ideal, como se 

pode ver na Figura 3.1: 

 

Figura 3.1: Curva de indiferença
circular do veto player 1.  
O ponto P é preferido a X ou Y, que
são preferidos a Z (inaceitável). O
ponto 1 é o ponto ideal 
Fonte da figura: Tsebelis 2002 

 

 

                                                 
1 Cf. The Concise Oxford Dictionary of Politics 
2 Tradução livre do autor. No original, “Veto players are individual or collective actors whose agreement is 
necessary for a change of the status quo”.  
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O winset do status quo (W(SQ)) é o conjunto de resultados que podem derrotar o 

status quo. Ou seja, ele é o conjunto de políticas que podem substituir a atual (Tsebelis 2002, 

p. 21). Já o núcleo (core) é o conjunto de pontos com winset vazio, isto é, são os pontos que 

não podem ser derrotados por qualquer outro ponto ao se aplicar determinada regra de 

decision-making. Quanto maior o núcleo, maior o conjunto de pontos que não podem ser 

alterados e, conseqüentemente, maior a estabilidade política3.  

 

 
Figura 3.2: win-set do status quo e unanimity core. O ponto SQ2 está localizado 
em uma curva de preferência circular mais interna do jogador B, isto é, ele é 
preferido ao ponto SQ1, localizado em uma curva mais exterior. Para os 
jogadores A e C, todavia, SQ1 e SQ2 estão localizados nas mesmas curvas de 
indiferença, o que denota que eles são indiferentes a SQ1 ou SQ2. Todavia, o 
winset do status quo de SQ2 é um conjunto vazio, dado que SQ2 pertence ao 
unanimity core (conjunto de Pareto) do sistema de três VPs, representado pelo 
triângulo ABC. Dessa forma, os atores não terão interesse algum em deixar em 
deixar o ponto SQ2. 
Fonte da figura: Tsebelis 2002

                                                 
3 Na terminologia de Tsebelis, estabilidade política é a dificuldade de se fazer mudanças significativas no status 
quo. Cf. Tsebelis 2002, p. 21.  
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Na Figura 3.2, podemos identificar o W(SQ) como a área hachurada e o núcleo como 

a área cinzenta. Neste caso, a regra de decision-making é a da unanimidade e os pontos do 

núcleo da unanimidade (unanimity core) são indefectíveis. Podemos perceber que o W(SQ2) 

é vazio, posto que SQ2 pertence ao unanimity core, ou conjunto de Pareto, desse sistema de 

três VPs. Nenhum dos atores terá qualquer interesse em deixar esse ponto, ou seja, há um 

equilíbrio. Também podemos notar que SQ2 está localizado em uma curva de indiferença 

circular mais próxima do ponto ideal de B, sendo, portanto, preferido a SQ1. Por outro lado, 

SQ2 está localizado nas mesmas curvas de indiferença circular de A e C, que serão, portanto, 

indiferentes entre SQ1 e SQ2.  

O tamanho do W(SQ) é um indicativo da estabilidade política. Quanto menor o 

W(SQ), menor a probabilidade de grandes mudanças no status quo, isto é, aumenta a 

probabilidade de que apenas mudanças incrementais ocorram. Quanto mais distante o status 

quo estiver dos VPs, maior será o W(SQ) e, portanto, menor será a estabilidade política. 

Quanto mais próximo o status quo for movido para perto de um VP, maior será a estabilidade 

política. Caso o status quo seja movido ainda mais e se situe entre os VPs, o W(SQ) será 

praticamente eliminado – ninguém terá quaisquer incentivos para deixar esse ponto de 

equilíbrio. Em havendo custos de transação para se sair do status quo, os atores não terão 

incentivos para se empenhar em mudanças que levem apenas a políticas levemente diferentes, 

ou seja, políticas que praticamente mantêm o status quo (Tsebelis 1995; 2002, pp. 21-23)  

 

3.1.3 Natureza dos veto players  

 

 Quanto à sua natureza, os VPs podem ser de origem institucional ou partidária e 

singular ou coletiva. A primeira díade diz respeito a se os VPs são previstos 

constitucionalmente ou se são gerados pelo jogo político. Esse par é importante para se 

entender as variáveis quantidade e congruência dos VPs. A segunda díade é concernente a se 

os VPs são formados por um único decision-maker ou se há a concorrência da vontade de 

vários decision-makers para se formar a vontade do VP coletivo.  Esse par é importante para 

se entender a variável coesão do VP.  

 

3.1.3.1 Veto players institucionais e partidários 

 

Os VPs institucionais são mais estáveis e fáceis de serem identificados, posto que eles 

têm sua existência prevista na Constituição do país. É necessário, contudo, que o VP 
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institucional tenha poder de veto formal. Já os VPs partidários, por sua vez, apresentam 

alguma dificuldade para serem identificados devido ao seu caráter contextual e temporário. 

Eles são gerados pelo jogo político de cada país e, assim, podem variar bastante ao longo do 

tempo. Sua quantidade e suas características dependem de um momento específico no jogo 

político (Tsebelis 1995, 2002).  

Por exemplo, se um parlamento unicameral é controlado por um partido coeso, toda 

legislação precisará do apoio desse partido para ser aprovada. Assim, enquanto essa câmara é 

um VP institucional, o partido que a controla é o VP real (Tsebelis 2002, pp. 19 e 78). Se 

essa maioria de partido único é substituída por uma maioria formada por dois partidos, 

passamos agora a uma situação em que há dois VPs partidários dentro do VP institucional 

(Tsebelis 2002, p. 79). Assim, percebemos como os VPs partidários são gerados dentro dos 

VPs institucionais.  

Em sistemas parlamentaristas, diz Tsebelis (1999), os VPs são os partidos da coalizão 

governamental. Ainda que um dos partidos na coalizão seja menor, ele também deve ser 

contado como VP posto que a sua insatisfação pode levar a uma crise no governo e à 

renúncia do gabinete (Tsebelis 1999, p. 594). Quanto mais partidos no governo, isto é, VPs, 

mais difícil para se promover mudanças significativas.  

Uma diferença importante entre os VPs institucionais e os VPs partidários é que o 

acordo entre os VPs institucionais é uma condição necessária e suficiente para mudanças 

políticas, ao passo que o acordo entre VPs partidários, estritamente falando, não é nem 

condição necessária, nem suficiente, já que os partidos podem ser contornados ou jogados 

uns contra os outros (Tsebelis 1995). 

  

3.1.3.2 Veto players individuais e coletivos 

 

Os VPs podem ser também individuais ou coletivos no que se refere à quantidade de 

indivíduos que compõem o VP. Caso o poder de veto esteja concentrado nas mãos de uma 

única pessoa, o VP será individual. Por sua vez, se vários indivíduos forem necessários para 

formar a vontade do VP, ele será coletivo. O presidente da república é um VP individual, ao 

passo que o Senado e a Câmara dos Deputados são VPs coletivos.  

Os VPs, que se assume como sendo atores racionais, não podem violar o princípio da 

transitividade. Ao formularem suas decisões, o farão em conformidade com esse princípio, 

ou seja, escolherão sempre pelo resultado mais preferido. Entretanto, Tsebelis diz que os VPs 
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coletivos, quando decidem por regra de maioria, violam o princípio da transitividade, ou 

seja, eles apresentam preferências intransitivas (Tsebelis 2002, p. 44).  

 
Figura 3.3: Em um sistema multidimensional, diferentes maiorias podem 
resultar em diferentes resultados. 
Com base em Tsebelis 2002.
 
 

Na Figura 3.3, vemos que, nesse sistema de 3 atores que concorrem para a formação 

da vontade do VP, diferentes maiorias podem resultar em diferentes resultados. Se o 

decision-making fosse pela regra da unanimidade, seria impossível sair do ponto SQ, posto 

que ele se localiza no unanimity core do sistema (triângulo 123). Entretanto, se a regra de 

decision-making for a da maioria, os decision-makers 1 e 2 podem escolher o ponto SQ2, os 

decision-makers 2 e 3 podem escolher o ponto SQ3, e os decision-makers 1 e 3 podem 

escolher o ponto SQ1.  

Assim, temos que a regra da maioria gera a seguinte ambigüidade: SQ3 π SQ2 π SQ1 

π SQ π SQ3. Esse fato, conhecido como paradoxo de Condorcet, será de importância crucial 

para o ator que controla a agenda pois, se o ator coletivo não chega a uma decisão, será 

aquele que controla a agenda quem poderá apresentar uma seqüência de movimentos que 

leve ao seu resultado preferido, impondo assim a sua política preferida sobre os demais.  

A teoria dos VPs, como dissemos, é multidimensional. Os atores políticos coletivos 

são compostos por indivíduos que têm preferências em múltiplas dimensões. No caso de uma 

análise unidimensional, como a de Downs, teríamos como resultado a posição do eleitor 
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mediano, que não pode ser derrotado. Entretanto, no modelo multidimensional da teoria dos 

VPs não há eleitor mediano: todos os pontos podem ser derrotados, não há equilíbrio nem 

core (Tsebelis 2002, pp. 50-51). Indo além em sua crítica a Downs, Tsebelis diz que a 

conclusão a que Downs chega (de que dois times de elites podem levar a um sistema mais 

representativo ou moderado do que a competição de times múltiplos) é imprópria, posto que 

em um modelo unidimensional com dois partidos o resultado será necessariamente a posição 

do eleitor mediano (Tsebelis 2002, p. 77).  

Conquanto o VP coletivo não tenha preferências definidas sob a regra da maioria, 

decision-makers coletivos, como parlamentos, que formam sua vontade pela regra da 

maioria, podem ser substituídos por um único decision-maker idealizado, pois os VPs 

coletivos terminam por apresentar comportamento similar ao dos VPs individuais. Ao invés 

de se desenhar as curvas de indiferença de vários deputados ou senadores, pode-se fazer um 

único círculo e o winset do status quo estará localizado dentro dele (Tsebelis 2000, pp. 444-

445). 

 

3.1.4 As variáveis da teoria 

 

Nesta seção, veremos as três variáveis independentes que afetam o tamanho do 

W(SQ) e, conseqüentemente, a capacidade de se produzir mudanças políticas (variável 

dependente). Três variáveis independentes, caracterizadoras dos VPs e que afetam o tamanho 

do W(SQ) são enumeradas por Tsebelis (1995): a quantidade de VPs, a distância entre os 

VPs e a coesão do VPs. Veremos primeiro as variáveis independentes e suas características 

para  posteriormente vermos a variável dependente da teoria.  

  

3.1.4.1 Variáveis independentes: quantidade, congruência e coerência dos veto players 

 

 Este conjunto de variáveis é gerado pelas características de cada sistema político, 

analisados pela literatura tradicional: bicameralismo versus unicameralismo, 

presidencialismo versus parlamentarismo e bipartidarismo versus multipartidarismo. 

 

3.1.4.1.1 Quantidade de veto players 

 

A quantidade de VPs em um sistema é uma variável importante para se determinar a 

sua capacidade de produzir mudanças políticas significativas. Um aumento na quantidade de 
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VPs e na distância ideológica entre eles reduz a capacidade de se produzir leis significativas4. 

Dependendo da composição do governo, ou das estruturas que produzem VPs, podemos ter 

tanto uma maior capacidade para mudanças como uma estabilidade política. Nunca, 

entretanto, ter-se-á ambos ao mesmo tempo (Tsebelis 1999, p. 604). 

O número de VPs tem fortes implicações para o W(SQ). O aumento do número de 

VPs não acarretará o aumento do tamanho do W(SQ), ou seja, a estabilidade política não 

diminuirá (Tsebelis 1999, p. 594). A adição de um novo VP, por sua vez, terá ou o efeito de 

aumentar a estabilidade política, ou o de deixá-la no mesmo nível quer pela diminuição do 

W(SQ), quer pelo aumento do unanimity core, quer por deixá-los no mesmo estado (Tsebelis 

2002, p. 25).  

Pela proposição acima, pode-se comparar um mesmo sistema político através do 

tempo. Assim, se um sistema tem apenas um único VP, as políticas que ele selecionará 

refletirão seu ponto ideal. No caso desse sistema passar a ter dois VPs, as políticas 

selecionadas estarão na intersecção de suas curvas de indiferença (Tsebelis 1995). As 

políticas que antes eram discricionariamente selecionadas pelo único VP em qualquer ponto 

dentro de sua curva de indiferença (ver Figura 1) agora só poderão ser selecionadas na área 

em que as curvas de indiferença dos dois atores se sobrepõem (como na área hachurada da 

Figura 3).  

A contagem dos VPs se dá da seguinte forma: se a Constituição identificar atores 

individuais ou coletivos cuja concordância seja necessária para se alterar o status quo, então 

esses atores são VPs. Por exemplo, a Legislatura (unicameral ou bicameral) e o Executivo 

independente em sistemas presidencialistas. (Tsebelis 2000, p. 447). Contudo, é  bom 

lembrar que em muitos sistemas presidencialistas o presidente não tem poder de veto e, 

portanto, não pode ser contado como um VP (Tsebelis 1995). Também no presidencialismo, 

como veremos mais adiante, pode não ser possível substituir o VP institucional pelo 

partidário. Nos países federais, em que a Câmara Alta do Parlamento têm poder de veto 

efetivo, a Legislatura deve ser contada como dois VPs (Tsebelis 1995).  

Esses VPs vistos até agora foram os institucionais. Os VPs gerados pelo jogo político 

dentro de um VP institucional são chamados de veto players partidários. Esse tipo de VP é 

mais difícil de ser contado posto que dependem do contexto e variam ao longo do tempo. Em 

um sistema parlamentarista, por exemplo, a necessidade da concordância de um partido 
                                                 
4 Gehlbach e Malesky (2007), contrariamente à literatura até então desenvolvida, argumentam que, se há um 
consenso entre os VPs acerca da necessidade de reformas, a adição de um VP com poderes de estabelecer 
agenda aumenta a probabilidade de mudança no status quo.  
 

 42



(como no modelo Westminster) ou de vários (coalizão) para a modificação do status quo faz 

com que esses partidos sejam VPs (Tsebelis 2000, p. 447).  

O número de VPs também pode variar conforme o assunto. Nos EUA, por exemplo, 

poderes para a política monetária foram delegados a uma agência independente (Tsebelis 

1995). A identificação dos VPs institucionais é mais fácil devido ao fato desses atores 

deterem poder de veto formal, estabelecido na Constituição do sistema político. Entretanto, 

diferentes sistemas políticos apresentam diferentes características próprias de sua dinâmica e 

que geram, dentro dos VPs institucionais, outros VPs. Assim, cada sistema político gerará 

seus próprios VPs, sendo necessário, então, conhecer-se o funcionamento do sistema para se 

poder contar os VPs. Tsebelis dá o exemplo da Alemanha: quem são os VPs caso se tenha 

uma maioria estável em uma câmara e uma maioria diferente na outra? (Tsebelis 2000, p. 

447).  

 

3.1.4.1.2 Congruência dos veto players 

 

A distância ideológica, ou congruência, dos VPs é uma outra variável importante que 

afeta a estabilidade política. O W(SQ) diminui com o aumento da distância entre os VPs e, 

conseqüentemente, a estabilidade política aumenta. A congruência aumenta quando a 

distância ideológica entre os atores diminui, fazendo com que o W(SQ) aumente de tamanho 

e a capacidade para mudanças também (Tsebelis 1995). Ou seja, quanto maior a distância 

entre os VPs ao longo de uma mesma linha, maior a estabilidade política porque o W(SQ) 

diminui (Tsebelis 2000, p. 448). Assim, a estabilidade política dependerá, 

unidimensionalmente, da distância ideológica máxima entre os VPs, e não de sua quantidade 

(Tsebelis 1999, pp. 594-595). O sistema eleitoral, neste caso, será crucial para se determinar 

a congruência do sistema político (Tsebelis 1995).  

Uma regra interessante derivada da congruência que se aplica na contagem dos VPs é 

a regra da absorção (Tsebelis 1995, 1999, 2000 e 2002), ilustrada na Figura 3.4. Se A e C 

são parceiros em uma coalizão, a adição de B, um partido localizado entre A e C no espectro 

ideológico unidimensional, não afetará a capacidade de A e C de escolher os resultados. A 

adição de um novo VP no conjunto de Pareto dos outros VPs preexistentes faz com que ele 

seja absorvido. Dois VPs institucionais, com composições políticas distintas, devem ser 

contados como dois jogadores distintos; contudo, se a composição dos dois for similar, os 

dois VPs são idênticos e devem ser contados como apenas um. É o caso de se ter uma mesma 

coalizão controlando a maioria nas duas Casas de um Legislativo bicameral.  
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Como regra geral, primeiro se deve identificar os VPs institucionais, depois substituí-

los por vários VPs partidários, caso haja maiorias estáveis, aplicar a regra da absorção e, por 

fim, eliminar os VPs redundantes (Tsebelis 2000, p. 450). Em geral, os VPs partidários 

devem ser contados individualmente, ao passo que VPs institucionais podem ser absorvidos 

devido à congruência (Tsebelis 1995). Isso, contudo, não exaure todas as possibilidades. 

Cada sistema político tem suas particularidades e precisa ser analisado individualmente.  

 
 
Figura 3.4: Absorção. Se considerarmos primeiro os atores A e B, mas não C, como VPs, 
identificamos que o W(SQ) é W(AB). Se C for adicionado ao conjunto como VP, o W(SQ) 
encolherá para W(ABC). Neste caso, a adição de um novo VP aumentará a estabilidade. 
Agora, se considerarmos como VPs iniciais A e C, identificamos que o W(SQ) é W(AC). A 
adição de B como VP não afetará o tamanho do W(SQ), que continuará W(AC), ou seja, 
W(ABC) = W(AC). 
Fonte da figura: Tsebelis 2002 
 

Tsebelis e Chang (2004) submeteram a teoria dos veto players a teste empírico com 

relação às mudanças na estrutura orçamentária dos países industrializados ao longo do tempo, 

ou seja, testaram as predições da teoria dos veto players em um espaço político 

multidimensional. A estrutura do orçamento, dizem, não pode ser considerada como 

unidimensional porque os percentuais alocados para cada item e mudanças na composição 

mudam ao longo do tempo. As mudanças nas composições orçamentárias também não 

ocorrem em apenas uma única dimensão. Como são compostos por vários itens, orçamentos 

trazem consigo uma questão multidimensional. Consistentemente com a teoria, eles acharam 

que a variável dependente do estudo, qual seja, a mudança na estrutura do orçamento, estava 
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correlacionada com a distância ideológica dos partidos na coalizão governamental 

(congruência) e com a diferença nas posições ideológicas do governo atualmente no cargo e 

o governo anterior (alternação). 

 

3.1.4.1.3 Coesão dos veto players 

 

 A coesão é uma variável que diz respeito aos VPs coletivos. Ela mensura a 

similaridade de posições políticas dos atores que concorrem para formar a vontade de um VP 

coletivo. Tsebelis distingue coesão de disciplina partidária. A primeira se refere às diferentes 

posições antes de uma discussão e votação terem lugar internamente no partido. A última se 

refere à capacidade do partido em controlar o voto de seus membros no parlamento (Tsebelis 

1995).  

Três fatores afetam a coesão: o tamanho do VP, o sistema eleitoral e a estrutura 

institucional (Tsebelis 1995). O índice mais alto de coesão é alcançado pelos VPs 

individuais, como, por exemplo, um presidente. Já em um VP coletivo, Tsebelis diz que a 

coesão aumenta concomitantemente com o aumento do número de indivíduos que compõem 

o VP. O sistema eleitoral afeta a coesão pelo tamanho da coalizão (quanto maior esta for, 

menor será a coesão) ou pelo poder do líder partidário sobre nomeações em sistema 

proporcionais (levando assim a um aumento na disciplina partidária). Quanto à estrutura 

institucional, Mainwaring (citado por Tsebelis 1995) identificou que o presidencialismo leva 

à falta de coesão porque o presidente explora as diferenças entre partidos para construir 

coalizões que sustentem seu programa, ao passo que o parlamentarismo promove a disciplina 

partidária já que votar contra o próprio governo pode derrubá-lo e acarretar novas eleições.  

 

3.1.4.2 Variável dependente: a estabilidade política 

 

Estabilidade política, na terminologia da teoria dos veto players, é a situação em que 

não há produção de legislação que promova alterações significativas no status quo. A 

estabilidade política é a variável dependente da teoria dos VPs. É por essa variável que 

sistemas podem ser comparados, segundo sua maior ou menor capacidade em promover 

mudanças. Nesta seção, veremos a estabilidade política em governos de maioria e de minoria, 

divididos e unificados. 

Normativamente, a teoria dos veto players espera que a estabilidade política seja 

causada por muitos VPs, por grandes distâncias ideológicas entre eles ou por altos 

 45



coeficientes (thresholds) de maiorias qualificadas em VPs coletivos, que veremos mais à 

frente. A estabilidade política é um fenômeno importante a ser estudado porque ela está 

associada a uma série de outros fenômenos políticos, como a duração do gabinete no poder, a 

judicialização da política ou a independência da burocracia (Tsebelis 2000, pp. 464-465). 

Nas democracias parlamentaristas proporcionais, como decorrência da variável 

congruência,  a teoria dos veto players prediz que a estabilidade política é resultado de 

amplas coalizões, principalmente se os participantes possuem diferenças ideológicas 

relevantes. O aumento da distância ideológica entre os parceiros afeta negativamente o 

número de legislação significativa (Tsebelis 1999, p. 591). 

Quanto à seleção de governo e sua duração, Tsebelis introduz dois elementos de 

incerteza: a incerteza entre as políticas e seus resultados e a incerteza no tempo (Tsebelis 

2002, p. 15). A durabilidade dos governos, diz Tsebelis, é proporcional à sua capacidade de 

responder a choques inesperados. Esta habilidade, por sua vez, é em função da constelação de 

VPs do sistema. A duração do governo será maior quanto mais próximos estiverem os VPs, 

fazendo com que eles estejam mais aptos para lidar com choques políticos. Esta é uma 

variável usada por Lijphart e que Tsebelis vai um pouco mais além, dizendo que, quanto mais 

próximos estiverem VPs potenciais, mais provável será que eles formem um novo governo 

(Tsebelis 2002, p. 219).    

 

3.2 Teoria dos veto players e política comparada 

 

Nesta seção veremos a relação da teoria dos veto players com as instituições, dado 

que ela é uma teoria de cunho neo-institucional. Veremos também o principal elemento 

utilizado pela teoria dos veto players para a diferenciação de regimes, qual seja, o controle da 

agenda (agenda setting). Ao contrário das teorias tradicionais em política comparada que 

trabalham com díades como regimes democráticos e não democráticos, parlamentarismo e 

presidencialismo, bicameralismo e unicameralismo, bipartidarismo e multipartidarismo, a 

teoria dos veto players, através de suas variáveis independentes (quantidade, coesão e 

congruência dos VPs) e dependente (estabilidade política), permite uma análise para além 

dessas dicotomias, possibilitando a comparação entre os mais diversos sistemas políticos. A 

diferença entre regimes está em quem controla a agenda legislativa, como veremos adiante.  
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3.2.1 Veto players e instituições 

 

A capacidade de um sistema político em alterar o status quo, i.e., em promover 

mudanças (ou responsividade do sistema político), tem efeitos significativos em outras 

características do sistema. Um sistema que seja incapaz de produzir mudanças pode sofrer de  

instabilidade de governo ou de regime, bem como ver juízes e burocratas preenchendo o 

vácuo político deixado pelos legisladores e passando a exercer a atividade legislativa 

(Tsebelis 2000, p. 443).  

Às vezes a estabilidade política pode ser desejável, às vezes mudanças políticas 

podem ser necessárias. O ponto de vista, diz Tsebelis, dependerá da posição do status quo. 

As instituições, diz ele, são “pegajosas” (sticky) e estão locadas em algum ponto no 

continuum estabilidade – mudança. As instituições que permitem mudanças podem levar 

também à alteração de um status quo desejável; as instituições que promovem a estabilidade, 

por sua vez, podem tornar difícil a alteração de um status quo indesejável (Tsebelis 2000, p. 

443). Assim, a escolha do desenho institucional deve ser vista como um investimento 

(Tsebelis 1998), cercada de incertezas e com efeitos a curto e longo prazos.  

As instituições do sistema político em análise é quem determinará o potencial para 

mudança ou inércia desse sistema. Os VPs, como já vimos, são de origem institucional, 

previstos constitucionalmente; ou, ainda, de origem partidária, gerados dentro dos VPs 

institucionais. As variáveis independentes da teoria são engendradas a partir dessas 

características institucionais. Por exemplo, um sistema político parlamentarista, com 

Legislatura unicameral e governo majoritário de partido único gerará apenas um VP, qual 

seja, o partido no poder. Por outro lado, um sistema presidencialista, com Legislatura 

bicameral e governo de ampla coalizão, como o Brasil, gerará três VPs institucionais e n VPs 

partidários, conforme a conjuntura. São essas particularidades de cada sistema quem 

determinará a sua capacidade de produzir mudanças políticas.  

 

3.2.2 A diferença entre regimes: o controle da agenda 

 

A explicação de Tsebelis para a diferença entre regimes políticos está nas 

características do controle da agenda (agenda setting). Os regimes democráticos e não-

democráticos diferem no tocante a se o controle da agenda é competitivo ou não. Já os 

regimes democráticos parlamentaristas e presidencialistas, por sua vez, diferem quanto à 

identidade de quem estabelece a agenda (agenda setter). Nos regimes parlamentaristas o 
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agenda setter é o governo e nos regimes presidencialistas é o parlamento. A teoria dos VPs 

busca, assim, explicar as diferenças entre regimes a partir do número, distância ideológica e 

coesão dos VPs, bem como de suas identidades, preferências e poderes institucionais de 

estabelecimento de agenda (Tsebelis 2002, p. 67). 

Dessa forma, a diferença entre os regimes democráticos e não-democráticos, 

presidencialistas e parlamentaristas está no processo legislativo (law production). Para se 

proceder à diferenciação, deve-se identificar quem são os VPs, como eles são selecionados, 

quem controla a agenda legislativa e qual a regra de decision-making caso o VP seja coletivo 

(Tsebelis 2002, p. 76).  

Identificar quem controla a agenda é de importância fundamental para se poder fazer 

alguma predição sobre qual política (policy) será escolhida. Como vimos, devido ao 

Paradoxo de Condorcet, a tomada de decisão por maioria em sistemas de preferências 

agregadas foge ao princípio da transitividade, permitindo que qualquer resultado seja 

possível. O jogador que tiver sob seu controle a agenda terá a vantagem de poder considerar 

os winsets dos outros jogadores como sua restrição e, a partir daí, escolher o resultado que 

preferir. Caso o agenda setter seja o único VP, ele poderá escolher o seu resultado preferido 

sem qualquer restrição (Tsebelis 2000, p. 455; 2002, pp. 34-35).  É essa possibilidade de 

controle sobre os resultados quem diferencia os sistemas políticos.  

 

3.2.2.1 Regimes democráticos e não-democráticos 

 

A teoria dos VPs permite a comparação institucional, dentro de um mesmo 

framework teórico, de regimes democráticos e não-democráticos. A distinção feita por 

Tsebelis entre os regimes democráticos e não-democráticos é feita a partir de um conceito de 

democracia minimalista, mas a sob ótica dos VPs. Transcrevo:  

 

“O que distingue os regimes democráticos dos não-democráticos é se os veto 

players são decididos por competição pelos votos entre elites ou por algum outro 

processo, não havendo distinção necessária em termos de representação ou em termos 

do número real de veto players. Para se fazer asserções sobre esse assunto, deve-se 

estudar o regime específico.” 5 (Tsebelis 2002, p. 78) 

                                                 
5 Tradução livre do autor. No original, “what distinguishes democratic from nondemocratic regimes is whether 
the veto players are decided by competition between elites for votes or by some other process and there is no 
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Perceba-se que um sistema não-democrático e um sistema democrático podem ser 

sistemas com um único VP. Uma democracia parlamentarista unicameral modelo 

Westminster (Lijphart 2003) terá por VP apenas o partido majoritário no parlamento, 

diferenciando-se de uma ditadura apenas no tocante a como esse VP é selecionado (no caso, 

através de eleições competitivas).  

 

3.2.2.2 Regimes democráticos: parlamentarismo e presidencialismo 

 

Pela teoria dos veto players, a distinção fundamental entre parlamentarismo e 

presidencialismo é que no parlamentarismo o governo tem o controle sobre a agenda 

(Tsebelis 2000, p. 457). Se os parlamentos são fracos nos sistemas parlamentaristas, algo que 

em princípio pode parecer contraditório, isso se deve ao controle de agenda que o governo 

tem. A força do parlamento nos sistemas parlamentaristas se dá não por causa da produção 

legislação, mas sim pela possibilidade do parlamento retirar seu apoio ao governo e o 

substituir por outro (Tsebelis 2002, p. 82).  

Como no presidencialismo o Legislativo é quem estabelece a agenda, ele tem poderes 

significativos para determinar o resultado legislativo (legislative outcome). O Legislativo 

apresenta uma lei ao presidente, que poderá aceita-la por inteiro, vetá-la em parte ou 

completamente. Em alguns casos, pode haver a possibilidade do Congresso derrubar o veto 

presidencial através de uma maioria qualificada (Tsebelis 2000, p. 456). A força do 

presidente nos regimes presidencialistas se deve não à sua capacidade de legislar (pois no 

presidencialismo o estabelecimento da agenda é controlado pelo parlamento), mas sim ao seu 

poder de emitir decretos e ao seu poder de decision-making na área de política externa e em 

alguns outros assuntos (Tsebelis 2002, pp. 82 e 112). Alguns sistemas presidencialistas, 

entretanto, podem atribuir poderes de agenda ao presidente, fazendo com que o sistema 

assemelhe-se, de certa forma, a um parlamentarismo. 

Uma outra distinção entre os dois sistemas é que no parlamentarismo os partidos são 

mais disciplinados. No presidencialismo, pode ser difícil identificar os VPs partidários 

devido à falta de disciplina partidária (Tsebelis 2002, p. 85), ao passo que no 

parlamentarismo todos os partidos na coalizão governista são contados como VPs (Tsebelis 

2000, p. 457). Ainda temos como diferencial entre os dois sistemas a representação dos eleitorados 

                                                                                                                                                        
necessary distinction in terms of representation or in terms of the actual number of veto players. One has to 
study the specific regime in order to make decisions on these matters.” 
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(constituencies). No presidencialismo, a Legislatura e o Executivo são eleitos 

independentemente e representam, assim, eleitorados diferentes; no parlamentarismo, por sua 

vez, essa diferença é insignificante, já que o parlamento será absorvido pelo governo que 

tenha maioria parlamentar (Tsebelis 2000, p. 457).  

 
Figura 3.5: importância do controle da agenda.  
Fonte da figura: Tsebelis 2002 

  

Na Figura 3.5, podemos ver que se A for o agenda setter, ele poderá oferecer a B 

qualquer ponto na área hachurada. Como agenda setter, A pode maximizar seus ganhos 

propondo PA, ponto mais próximo de seu ponto ideal e máximo de concessão aceitável para B 

(por estar no limite de sua curva de indiferença). A curva de indiferença de B será, portanto, a 

restrição enfrentada por A.  

Para se entender o poder do governo como controlador da agenda no parlamentarismo 

é necessário levar-se em consideração duas importantes variáveis: a relação entre a posição 

ideológica do governo e a do restante do parlamento e as regras de estabelecimento de 

agenda (Tsebelis 2002, p. 91). Em um governo de partido único, este terá toda a discrição 

para mudar o status quo, ao passo que governos multipartidários farão apenas mudanças 

incrementais (Tsebelis 2002, p. 91). 

 

3.2.2.2.1 Bicameralismo  

 

A adição de uma segunda câmara parlamentar com poderes formais de veto faz com 

que ela seja contada como VP institucional (Tsebelis 2002, p. 144). Essa segunda câmara 

pode ter, ou não, composição política similar à composição da outra câmara por razões 
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diversas como a possibilidade de serem eleitas por diferentes eleitorados, sistemas eleitorais 

diferentes ou diferentes regras de decision-making (Tsebelis 2002, p. 144). Os EUA, diz 

Tsebelis, seriam um sistema tricameral, posto que é necessário o apoio de três VPs 

institucionais (Presidente, House of Representatives e Senado) ao invés de dois (Tsebelis 

2002, p. 144). Também se deve levar em conta que os três VPs institucionais norte-

americanos representam diferentes eleitorados6. 

Se ambas as câmaras têm composição partidária similar e maiorias estáveis, aplica-se 

a regra da absorção, fazendo-se com que, ao invés de se ter dois VPs (as câmaras Alta e 

Baixa), tenha-se de fato apenas um VP (a Legislatura como um todo). Ainda que a segunda 

câmara tenha composição partidária similar à primeira e não detenha poder de veto, mas 

tenha apenas o poder de adiar a adoção de uma lei, mesmo assim ela faz diferença, pois se ela 

pode adiar a adoção da lei e se tempo é importante, então a primeira câmara terá de fazer 

concessões à segunda para obter acordos em tempo (Tsebelis 2000, p. 459). 

Os EUA são um exemplo de sistema em que as Casas apresentam diferentes regras de 

decision-making. No Senado, há a regra do filibuster7, inexistente na House of 

Representatives. Por causa dessa regra, uma maioria qualificada de 3/5, ou 60 votos8, será 

necessária para se aprovar uma lei no Senado, enquanto que na House of Representatives é 

necessário apenas que haja uma maioria simples (Tsebelis 2002, p. 144). Assim, o apoio do 

partido de oposição à aprovação de uma lei no Senado faz-se necessário, a não ser que esse 

partido não controle pelo menos 40 assentos.  

 

3.2.2.2.2 Relações Executivo - Legislativo 

 

A maior parte da literatura no estudo das relações entre governos e parlamentos segue 

usando o conceito de dominância do executivo de Lijphart, que mede o poder relativo entre o 

Executivo e o Legislativo em um governo a partir da duração do gabinete (Lijphart 2003, p. 

141). Tsebelis propõe que essa relação é regulada por uma outra variável institucional, qual 

seja, as regras de estabelecimento de agenda (Tsebelis 2002, p. 91). Para Tsebelis, a duração 

do governo é em função de quando o governo renuncia ou de quando é derrubado pelo 
                                                 
6 O presidente é eleito por uma constituency nacional, os deputados (representatives) são eleitos por 
constituencies distritais e os senadores são eleitos por constituencies estaduais.  
7 Se um senador decide filibuster, uma maioria qualificada de 3/5 dos senadores será necessário para a cloture, 
que é a limitação do debate para se levar a matéria a votação. Conseqüentemente, 41 senadores, o equivalente a 
2/5 + 1 dos assentos no Senado, podem prevenir uma lei de ser aprovada, a não ser que o partido não conte com 
esses 40 assentos. Devido ao filibuster, o Senado norte-americano é uma instituição que decide por maioria 
qualificada. Ver Tsebelis 1999, p. 592; 2002, pp. 151-152 
8 O Senado americano tem 100 assentos. 
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parlamento. A renúncia é um indicativo de desacordo político entre o governo e o 

parlamento. Sempre que esse desacordo ocorra, o governo terá de renunciar, quer seja forte, 

quer não. Assim, Tsebelis critica a formulação do conceito de dominância do executivo de 

Lijphart a partir da duração do governo e diz que a dominância do governo está relacionada 

ao controle da agenda, refletindo a capacidade do governo em ter suas propostas aceitas pela 

Legislatura da forma como ele as propôs, sem sofrerem emendas pelo parlamento (Tsebelis 

2002, pp. 110-111).  

 

3.2.2.2.3 Governo dividido 

 

Na terminologia da teoria dos veto players, o governo dividido quer dizer que dois 

atores institucionais com poder de veto têm preferências diferentes (Tsebelis 2002, p. 149; 

1999, p. 592). Tsebelis (1999) diz ser devido a essa discordância entre os VPs que seu 

argumento se aproxima do exposto pela literatura sobre governo dividido, qual seja, que a 

produção de leis significativas (significative legislation) será menor no caso do governo estar 

dividido9 (Tsebelis 1999, p. 592). Por leis significativas entenda-se a legislação que traz 

inovações que não sejam apenas incrementais. Nos EUA, diz Tsebelis (2002), o governo 

dividido é construído não por causa da necessidade dos três VPs institucionais (presidente, 

House of Representatives e Senado) estarem de acordo, mas por causa da regra de filibuster 

no Senado, um impeditivo de que legislações sem o apoio de ambos os partidos (Republicano 

e Democrata) sejam aprovadas no Senado (Tsebelis 1999, p. 592; 2000, pp. 451-452; 2002, p. 

157). Isso se deve ao fato de que o aumento no coeficiente (threshold) em VPs coletivos que 

decidem por maioria qualificada faz com que mais decision-makers individuais tenham de 

concordar com a mudança no status quo, o que leva a um aumento na estabilidade política ou 

pelo menos faz com que permaneça a mesma (Tsebelis 2002, p. 54). Isso tem, ainda, o efeito 

de reduzir o winset do status quo do VP coletivo. 

Cox, McCubbins e Haggard acharam que governos divididos não necessariamente 

levam a indecisão e impasse, mas sim que governos divididos apenas aumentam o conteúdo 

distributivo da política produzida (Haggard e McCubbins 2001, p. 12). Tsebelis já tinha 

anteriormente achado que governos divididos não levam necessariamente ao impasse, posto 

que essa situação depende da identidade dos VPs, institucionais e partidários (Tsebelis 1995). 
                                                 
9 Tsebelis defende sua teoria do achado de Mayhew, que não encontrou diferenças significativas na produção 
legislativa em governos unificados ou divididos. Tsebelis diz que esses achados são pertinentes a instituições 
majoritárias, ao passo que no sistema político norte-americano o Senado é uma instituição supermajoritária 
(Tsebelis 1999, p. 592).  

 52



O processo legislativo (lawmaking) só é possível nos EUA, diz Tsebelis (2002), 

porque os partidos não são coesos. Se eles o fossem, somente as leis com apoio de ambos os 

partidos (bipartisan bills) seriam aprovadas (Tsebelis 2002, p. 85). Ele exemplifica com a 

reforma tributária norte-americana de 1993 e a aprovação do NAFTA, que só foram possíveis 

graças aos votos dos republicanos, então na oposição (Tsebelis 2002, p. 85). É devido à 

possibilidade de mudanças nas coalizões no presidencialismo que não se pode substituir os 

VPs institucionais pelos partidários nesse regime (Tsebelis 2002, p. 85).  

Quando os atores envolvidos na tomada de decisão são VPs coletivos, a estabilidade 

política diminui, já que VPs individuais podem não concordar sobre um determinado assunto, 

mas VPs coletivos podem chegar a algum resultado. É justamente o desacordo entre 

representatives e senadores no Congresso norte-americano quem provê espaço necessário 

para acordos, enquanto que decision-makers individuais (por exemplo, maiorias 

parlamentares controladas por partidos rígidos em cada câmara) não estariam aptos a chegar 

a um acordo (Tsebelis 2002, p. 61). Dessa forma, quanto mais divididas estiverem as duas 

câmaras, mais fácil fica para o presidente conseguir arranjar um acordo sobre determinado 

assunto (Tsebelis 2002, p. 49).  

 

3.2.2.2.4 Coalizões governamentais 

 

Tsebelis (1999) diz que, de certa forma, o governo de minoria no parlamentarismo, 

corresponde a um governo dividido, mas com duas vantagens: uma vantagem posicional – 

costumeiramente, os governos de minoria estão localizados no centro do espectro político; e a  

vantagem que das armas institucionais – o controle sobre a agenda parlamentar e a questão 

da confiança, que permite ao primeiro-ministro transformar a votação de uma lei em uma 

votação contra ou a favor do governo, sob ameaça de renúncia. Essas armas permitem que o 

governo de minoria possa impor sua vontade ao parlamento, da mesma forma como um 

governo de maioria o faria (Tsebelis 1999, p. 594).  

Governos multipartidários são menos capazes de produzir leis significativas, ao passo 

que governos de partido único são mais capazes de fazer essas mudanças. Esse argumento é 

baseado na quantidade de VPs, mas Tsebelis acrescenta que se os partidos estiverem 

localizados em um mesmo espectro unidimensional, o argumento precisa ser refeito com base 

na distância ideológica entre os partidos nos extremos, ou seja, no alcance da coalizão 

necessária. Uma ampla coalizão é, assim, condição suficiente (mas não necessária) para que 
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haja estabilidade política (Tsebelis 1999, p. 596). Isso porque o aumento do número de 

parceiros na coalizão fará com que o W(SQ) encolha.  

Nas coalizões governamentais, cada partido necessário para formar a maioria deve ser 

contado como um VP (Tsebelis 2000, p. 446). Contudo, Tsebelis diz que cada partido na 

coalizão deve ser contado como um VP, independentemente de ser necessário ou não para se 

formar a maioria requerida (Tsebelis 2000, p. 457). Isso se deve aos prejuízos políticos que 

um partido na coalizão pode causar, por menor que ele seja, prejuízos tal como tentar criar 

discórdia no intuito de se formar um novo governo (Tsebelis 2002, p. 110). 

 

3.3 Conclusão  

 

 Vimos neste capítulo a teoria dos veto players, desenvolvida em ciência política 

principalmente por George Tsebelis. Mostrei seus fundamentos e pressupostos, sua 

localização na ciência política comparada e sua aplicabilidade. Essa teoria, que parte do 

pressuposto da racionalidade e usa a teoria dos jogos na construção de sua explicação, é 

pertencente à família do neo-institucionalismo da escolha racional.  

 A eleição da estabilidade política como variável dependente da teoria permite que ela 

seja aplicada para a comparação dos mais variados sistemas políticos. Tsebelis aponta como 

falha em outras teorias de política comparada a comparação a partir de conjuntos de 

características antagônicas compartilhadas por países, como o bipartidarismo versus 

pluripartidarismo, etc. A teoria dos veto players supera essas limitações, permitindo a 

comparação de países com sistemas políticos bastante diferentes a partir das variáveis 

independentes congruência dos veto players, quantidade dos veto players e coesão dos veto 

players ao analisar o impacto dessas variáveis sobre a estabilidade política.  
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4. A política de comércio exterior norte-norte-americana: o fast track e os veto players 

 

Neste capítulo, abordarei a formulação da política comercial norte-americana e o 

papel desempenhado pelo fast track nessa política a partir da ótica da teoria dos veto players. 

A política comercial tem a particularidade de ser produzida em um jogo de dois níveis 

(Putnam 1993a): por um lado, é produzida domesticamente a partir da interação entre o 

Executivo e o Legislativo do país. Por outro lado, essa política regula as relações mercantis 

entre um país (no caso em tela, os Estados Unidos) e os outros países. Transitando entre esses 

dois níveis de institucionalidade, está o Executivo, ator-chave, representante legal do país no 

plano externo e co-elaborador da política comercial no plano interno. A correta compreensão 

da política comercial, como colocaram Milner e Rosendorff (1997), não pode negligenciar 

nenhum dos dois níveis  

Robert Putnam (1993a), em um trabalho seminal, estudou essa inter-relação entre o 

nível doméstico e o internacional nas barganhas de dois níveis. A política externa, diz, tem 

seus determinantes domésticos e, para ser melhor entendida, deve levar em conta fatores 

como partidos políticos, classes, grupos de interesse, legisladores, opinião pública e até 

mesmo as próximas eleições (Putnam 1993a, p. 433). Neste estudo, veremos esses 

determinantes pela perspectiva dos veto players.  

Começarei o capítulo explicando brevemente o que é uma relação agente – principal. 

Em seguida, abordarei o já referido trabalho de Robert Putnam sobre jogos em dois níveis, 

mostrando a importância das instituições domésticas para a política externa e identificando os 

elementos para a análise dos jogos em dois níveis. Depois disso, farei a uma revisão sobre a 

formação da política comercial norte-americana. Em seguida, mostrarei a formulação dessa 

política sob a perspectiva da teoria dos veto players e o papel que o fast track (FT) representa 

nas relações domésticas entre o Executivo e o Legislativo norte-americanos e nas relações 

externas entre os Estados Unidos (EUA) e outros países.  

 

4.1 Relação agente – principal 

 

 A idéia central da relação agente – principal é a delegação. Nessa relação, uma pessoa 

ou grupo de pessoas (principal) delega a outra pessoa ou grupo de pessoas (agente) a 

autoridade ou responsabilidade sobre uma determinada tarefa ou assunto. A delegação 

envolve, assim, noções de autorização, accountability e responsabilidade. As relações de 

delegação permeiam toda a sociedade. Estão presentes tanto em relações de caráter 
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estritamente privado e aparentemente simples, como o indivíduo (principal) que contrata um 

advogado (agente) para defendê-lo em juízo, ou o motorista (principal) que contrata um 

mecânico (agente) para consertar o motor de seu carro; como também estão presentes em 

relações de caráter público, como no caso do eleitor (principal) que delega ao seu deputado 

(agente) poderes para legislar em seu nome, ou o Congresso (principal) que delega ao 

Executivo (agente) poderes em determinadas áreas legislativas, como a política comercial.  

 O que há em comum nas diversas delegações é que o principal delega a um agente 

quer porque este tenha informação adequada, quer porque tenha preparação adequada. O 

maior problema na relação de delegação é como fazer com que o agente persiga da melhor 

forma possível o interesse do principal, isto é, que ele preste ao principal seus serviços da 

melhor maneira possível, dada a assimetria de informações existente entre o principal e o 

agente: Os principais possuem apenas informação imperfeita, ao passo que os agentes 

dispõem de informação, sabem quais são suas motivações reais para agir, conhecem os 

verdadeiros limites de suas capacidades e podem observar coisas que o principal não está 

apto a perceber (Przeworski 1998). 

 Przeworski (1998) dá o exemplo do freguês (principal) e do mecânico (agente). O 

mecânico conserta o carro do freguês. Caso o freguês tenha ficado satisfeito com os serviços 

do mecânico, pode voltar a contratá-lo; caso não tenha ficado satisfeito, pode optar por 

contratar um outro mecânico da próxima vez. Entretanto, quer o freguês tenha ficado 

satisfeito ou não, o mecânico sabe de muitas coisas que o freguês não sabe: se ele se 

empenhou no conserto do carro da melhor maneira possível, quanto tempo levou para 

executar o trabalho, quais os consertos que o carro necessitava. O mecânico foi contratado 

para defender os interesses do freguês da melhor forma possível, mas há uma assimetria de 

informações entre o freguês e o mecânico (Przeworski 1998, p. 45). É dessa situação de 

informação assimétrica que decorrem os problemas de comportamento oportunista, da 

seleção adversa e do risco moral.  

 Não é minha intenção neste trabalho discorrer sobre as relações entre agente e 

principal, isso seria mais concernente em um estudo sobre accountability. Entretanto gostaria 

de esclarecer ainda mais alguns pontos.  

O primeiro é quanto à delegação e as relações entre o Executivo e o Legislativo. 

Moreno, Crisp e Shugart (2003) dizem que em democracias presidencialistas, caso da norte-

americana, o Executivo e o Legislativo são ambos agentes do eleitor – principal. Não há uma 

relação de accountability (tomemos aqui accountability também em um sentido de sujeição) 

entre uma agência e outra. Entretanto, conquanto o Executivo não seja um agente do 
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Legislativo, no sentido de derivar deste último a sua autoridade, ele pode ser agente do 

Legislativo quando este lhe delega a condução de uma tarefa específica como, por exemplo, a 

delegação de FT para a condução da política comercial. Tal delegação é condicional e só 

continua caso o principal queira, podendo ser retirada do Executivo-agente por vontade 

discricionária do Legislativo-principal. Veremos isso detalhadamente mais adiante.  

O segundo ponto que gostaria de abordar são os mecanismos de controle do principal 

sobre o agente, que será importante para a compreensão de como isso funciona no caso do 

FT. De Bièvre e Dür (2005) dividiram os mecanismos de controle em ex ante e ex post. Os 

mecanismos de controle ex ante são  

 

“as provisões que definem os instrumentos legais disponíveis ao agente e os 

procedimentos que ele deve seguir. As limitações temporais que os principais impõe 

aos agentes são importantes: Delegações podem ser permanentes (...) ou podem ser 

temporárias, como nos mandatos para negociação.”10 (De Bièvre e Dür, 2005, p. 

1278).  

 

Já os mecanismos de controle ex post são  

 

“os procedimentos de supervisão que permitem aos principais monitorar, 

influenciar e sancionar o comportamento do agente. Tais mecanismos de controle ex 

post podem tomar a forma de supervisão por comitês especializados, de tomar assento 

nas mesas de negociações e de principais trocando informações entre si sobre 

decisões administrativas feitas pelo agente. (...) Controles ex post também podem 

tomar a forma de sanção, positiva ou negativamente, como a defecção na ratificação 

do tratado internacional negociado pelo agente, controles orçamentários, nomeações, 

nova legislação ou a ameaça de nova legislação, ou a revisão dos procedimentos 

administrativos estabelecidos no mandato do agente.”11 (De Bièvre e Dür, 2005, p. 

1278).  

                                                 
10 Tradução livre do autor. No original, “the provisions that define the legal instruments available to an agent 
and the procedures it must follow. Important are the time restraints that principals impose on the agents: 
Delegation can be permanent (…) or they can be temporary (…) as with negotiation mandates.” 
11 Tradução livre do autor. No original, “oversight procedures that allow principals to monitor, influence, and 
sanction agency behavior. Such ex post controls can take the form of oversight by specialized committees, of 
sitting in negotiation meetings, and of principals informing themselves of administrative decisions by the agent. 
(…) Ex post controls can also take the form of sanctioning, both positive and negative, such as failure to ratify 
international treaties negotiated by the agent, budgetary controls, appointments, new legislation or the threat 
thereof, or the revision of administrative procedures laid down in an agent’s mandate.” 
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 Após esta introdução às relações agente – principal e seus problemas, passo a abordar 

os jogos em dois níveis de Putnam. Na seção 4.4.1, voltarei a abordar a delegação 

relacionada com a política comercial.  

 

4.2 Barganhas em dois níveis 

 

As negociações internacionais trazem consigo uma peculiaridade: no plano externo, 

os países batalham para obter mais vantagens comerciais para si; no nível doméstico, grupos 

de interesse pressionam o governo para adotar medidas que lhes sejam favoráveis e os 

políticos procuram maximizar sua habilidade em satisfazer a essas demandas domésticas no 

intuito de minimizar as possíveis conseqüências adversas resultantes do desdobramento das 

negociações externas. Entre os dois níveis está o Executivo, ator pivotal exposto às pressões 

domésticas e externas.  

Putnam decompõe o processo de barganhas em dois níveis em dois estágios: à 

barganha entre negociadores (externos) no intuito de se chegar a um acordo internacional, ele 

chama de Nível 1; às discussões em cada grupo de principais12 (constituents) acerca da 

ratificação13 do acordo negociado com o país estrangeiro no Nível 1, ele chama de Nível 2. O 

procedimento de ratificação é quem funciona tanto como o mecanismo que liga os Níveis 1 e 

2, bem como o que impõe restrições ao Nível 1 (Putnam 1993a, p.438).  

A única restrição formal sobre a ratificação é que se o acordo negociado no Nível 1 

sofrer emendas no Nível 2, as discussões no Nível 1 terão de ser reabertas porque qualquer 

modificação no acordo negociado no Nível 1 é contada como uma rejeição, a não ser que a 

outra parte no acordo concorde (Putnam, 1993a, p. 439). Como veremos mais adiante, o 

instituto do FT desempenha um importante papel como solução prévia desse problema.  

                                                 
12 A palavra empregada no original é “constituents” , cuja tradução mais próxima seria “eleitores”. Entretanto, a 
palavra foi empregada por Putnam em um contexto de delegação, de relação “agente-principal”. Optei pelo uso 
de “principal” ao invés de uma tradução mais literal por questão de clareza.  
13 A ratificação é uma das fases da conclusão de um tratado. Ela permite que as instituições internas de um 
Estado meditem sobre o tratado, a fim de ver as suas conseqüências e a sua constitucionalidade. É um ato 
discricionário do Estado, pelo qual confirma a assinatura anteriormente aposta ao tratado e lhe dá validade. A 
Constituição de cada país é quem determina o poder competente para a ratificação. Normalmente, é um ato do 
Poder Executivo, exigindo-se ou não prévia autorização do Legislativo.  Nos Estados Unidos, é obrigatória a 
anuência do Senado para que o Executivo possa fazer tratados, salvo nos acordos executivos, uma forma 
encontrada pelo Executivo norte-americano de fugir ao controle senatorial (cf. Mello 2001, pp. 222-223). No 
Brasil, o art. 49, I, da Constituição Federal de 1988 obriga o Executivo a submeter à apreciação congressual 
todos os atos internacionais que tragam encargos ou compromissos ao patrimônio nacional.  
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Devido ao poder de ratificação do Nível 2, os contornos do seu winset são 

importantes para se entender os resultados obtidos no Nível 1. O winset de um dado grupo de 

principais (constituency) do Nível 2 é o conjunto de pontos em que todos os possíveis 

acordos vindos do Nível 1 podem contar com a maioria necessária entre os principais 

(constituents) para conseguirem ser aprovados quando submetidos a uma votação de seu 

texto por inteiro e sem emendas (up or down). 

Putnam enumera duas razões pelas quais o winset do Nível 2 é importante para se 

entender os acordos do Nível 1: quanto mais largo o winset [do Nível 2] maiores são as 

possibilidades de acordo no Nível 114 e os tamanhos relativos dos respectivos winsets do 

Nível 2 [de cada parte na negociação no Nível 1] afetarão a distribuição dos ganhos 

conjuntos advindos da barganha internacional15 (Putnam 1993a, pp. 439 e 441). 

Para o acordo negociado poder ser aprovado pelas partes contratantes, ele deve situar-

se onde os winsets do Nível 2 de cada uma delas se sobrepõem (ver Figura 4.1). Quanto mais 

amplo forem os winsets, mais provavelmente eles se sobreporão. Por exemplo, um acordo 

bilateral entre os EUA e o Brasil, para ser bem-sucedido, deverá localizar-se onde os winsets 

das Legislaturas norte-americana e brasileira se sobrepõem, dado que são elas quem têm 

poder de ratificação.  

Entretanto, um pequeno winset do Nível 2 pode ser uma vantagem para o negociador 

no Nível 1, já que ele pode usar o argumento de que “nunca conseguirá que esse acordo seja 

aprovado por sua Legislatura”. Entre os negociadores norte-americanos, isso seria uma 

prática comum (Putnam 1993a, p. 442). Para evitar essa tática, a outra parte pode requerer 

que esse negociador assegure previamente poderes de negociação antes de começarem as 

barganhas no Nível 1. 

 

X*_________[Y1_________[Y2__________X1]_________[Y3________Y* 
 

Figura 4.1: Localização dos acordos. Os acordos só são possíveis no intervalo 
localizado entre Y1 e X1, intervalo no qual os winsets se sobrepõem.  Y1 é o 
máximo de concessões que Y aceita fazer (curva de indiferença mais afastada do 
ponto ideal Y*) e X1 é o máximo de concessões que X aceita fazer (curva de 
indiferença mais afastada do ponto ideal X*).  Se Y quiser manter  sua proposta no 
ponto Y3, nenhum acordo será possível.  
Com base em Putnam 1993a.  

 

                                                 
14 Tradução livre do autor. No original, “larger win-sets make Level 1 agreement more likely” (Putnam 1993, p. 
439).  
15 Tradução livre do autor. No original, “The relative size of the respective Level II win-sets will affect the 
distribution of the joint gains from the international bargain.”(Putnam 1993, p. 441). 
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O tamanho do winset é importante também para se entender a diferença entre a não-

ratificação por defecção voluntária e a não-ratificação por defecção involuntária. A primeira 

é conseqüência da negativa por parte dos negociadores, indivíduos racionais e 

maximizadores, em não firmar o acordo devido à ausência de contratos auto-obrigatórios. A 

tentação da defecção voluntária pode ser reduzida devido à expectativa de que os 

negociadores voltarão a se encontrar e que se reconhecerão, lembrando-se do comportamento 

anterior do outro jogador, ou seja, lembrando-se da reputação (Axelrod 1984). Todavia, por 

maiores que sejam os custos reputacionais em um jogo de dois níveis, mesmo assim a 

credibilidade de um compromisso oficialmente assumido por um negociador é baixa, dado 

que ele não pode garantir a ratificação do tratado pelo Nível 2 (Putnam 1993a, p. 440).  

A defecção involuntária, por sua vez, só pode ser entendida no framework dos jogos 

em dois níveis. Quanto menor forem os winsets, maior será a probabilidade de ocorrer uma 

defecção involuntária (Putnam 1993a, p. 441). Isso porque a probabilidade de que os winsets 

se sobreponham será menor, ficando assim reduzido o espaço para acordos aceitáveis pelo 

Nível 2. Destarte, o tratado será recusado não por causa do negociador, mas sim por falta de 

espaço para acordo no Nível 2.  

 

4.2.1 Tamanho do winset 

 

O tamanho do winset é influenciado por três importantes fatores: as preferências e 

coalizões no Nível 2, as instituições do Nível 2 e a estratégia do negociador no Nível 1. 

 

4.2.1.1 Preferências e coalizões 

 

A distribuição do poder, as preferências e as coalizões possíveis entre os principais no 

Nível 2 afetam o tamanho do winset. Este será menor quanto menores forem as chances de 

não se concluir um acordo (“não-acordo”). As opções possíveis para os principais são 

ratificar o acordo ou não ratificar o acordo. Não ratificar freqüentemente significa uma opção 

pela manutenção do status quo. Como os custos de não se chegar a um acordo são suportados 

diferentemente entre os vários eleitorados (constituencies), as constituencies que se 

depararem com menores custos de não-acordo serão mais céticas em relação aos acordos 

negociados no  Nível 1 (Putnam 1993a, p. 443). 

Quando os custos e benefícios de um acordo são concentrados, é de se esperar que os 

eleitores (constituents) cujos interesses sejam mais atingidos por esse acordo exerçam maior 
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pressão contra a sua aprovação no processo de ratificação (Putnam 1993a, p. 446). Em geral, 

os países com economias mais auto-suficientes, países em que os cidadãos se deparam com 

custos menores para a situação de “não-acordo”, são os que menos fazem acordos 

internacionais e são também os países que mais podem jogar pesado nas barganhas em que 

sejam parte (Putnam 1993a, p. 444). 

Quanto mais heterogêneas (ou faccionais) forem as preferências dos constituents, os 

acordos negociados no Nível 1 serão suportados desigualmente entre eles. Dessa forma, 

acordos internacionais podem encontrar resistência doméstica tanto entre os que acham que o 

acordo foi amplo demais como entre os que acham que ele não foi longe o suficiente. Putnam 

dá como exemplo a rejeição norte-americana ao Tratado de Versalhes de 1919, rejeitado por 

uns porque ele seria muito severo em relação aos perdedores da I Guerra Mundial e rejeitado 

por outros porque ele seria muito leniente em relação a esses mesmos perdedores (Putnam 

1993a, p. 444).  

Se o governo estiver internamente dividido, as possibilidades de conseguir chegar a 

um acordo internacional são maiores do que se o governo for comprometido com uma única 

política (Putnam 1993a, p. 446). Isso porque o negociador tem de lidar com trade-offs entre 

diferentes assuntos. Nos casos de países com conflitos heterogêneos, o negociador pode 

contar com “aliados silenciosos” no plano doméstico da outra parte, fazendo com que as 

divisões internas em seu país favoreçam  a um acordo internacional (Putnam 1993a, p. 445). 

No caso de preferências homogêneas, quanto mais concessões o negociador conseguir 

no Nível 1, maiores serão as chances de se conseguir a ratificação no Nível 2. Isso porque o 

negociador que se confronta com conflitos homogêneos no plano doméstico se depara com o 

problema de lidar com as expectativas de seus principais quanto ao resultado das 

negociações, expectativas essas no sentido de se conseguir maiores concessões da outra parte. 

Nos casos de preferências homogêneas, o negociador no Nível 1 tem a vantagem de sempre 

poder usar os seus “linhas-duras”16 como ameaça crível para extrair maiores concessões do 

negociador da outra parte (Putnam 1993a, p. 445). 

 

4.2.1.2 Instituições 

 

Os procedimentos de ratificação também afetam o tamanho do winset. Por exemplo, 

uma votação que requeira maioria simples provavelmente gerará um winset maior do que se 

                                                 
16 No original, “hawks” 
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uma maioria de dois terços for requerida (Putnam 1993a, p. 448). Isso é o que vimos na seção 

3.2.2.2.3 do capítulo anterior: um aumento no coeficiente da maioria qualificada faz com que 

uma quantidade maior de decision-makers seja necessária para a formação da vontade do VP 

coletivo.  

A autonomia do Executivo-negociador também é um fator importante. Putnam diz 

que quanto maior for a autonomia dos decision-makers centrais em relação aos seus 

principais do Nível 2, maior será o winset do Nível 1, levando isso a um aumento da 

probabilidade de se conseguir um acordo internacional. Por exemplo, um banco central 

insulado das pressões domésticas aumenta as chances de uma cooperação monetária 

internacional (Putnam 1993a, p. 449-450).  

Paradoxalmente, quanto mais forte a posição do negociador em termos de autonomia 

com relação às pressões domésticas, mais fraca será a sua posição relativa na barganha 

internacional. Os negociadores de países democráticos podem fazer ameaças mais críveis de 

que as suas forças domésticas se oporão ao acordo em negociação do que seus pares 

representantes de países ditatoriais, que não podem contar  com esse trunfo (Putnam 1993a, 

p. 450). 

 

4.2.1.3 Estratégia do negociador 

 

Por fim, temos que a estratégia do negociador no Nível 1 também afeta o tamanho do 

winset. Quanto maior for o winset do negociador, maiores serão as possibilidades de se 

chegar a um acordo internacional. Por outro lado, a sua posição de barganha fica mais fraca 

em face do negociador da outra parte, que poderá explorar mais esse winset mais amplo para 

arrancar maiores concessões.  

Os negociadores no Nível 1 partilham do mesmo interesse de ver o acordo final 

ratificado e se ajudam mutuamente nesse sentido, movendo-se juntos em direção aos pontos 

de tangência de suas curvas de indiferença. É natural, portanto, esperar-se que eles se 

auxiliem mutuamente para se fortalecerem junto aos seus respectivos principais (Putnam 

1993a, pp. 451-452).  

Quanto mais forte for a posição do negociador no plano interno, maiores serão as 

chances de se conseguir a ratificação do acordo negociado. E quanto mais alto for o status do 

negociador, mais os negociadores da outra parte contratante preferirão negociar com ele. Isso 

se deve ao fato que um chefe de governo, por exemplo, tem à sua disposição uma quantidade 
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maior de compensações (side payments)17 e de boa-vontade no plano doméstico do que um 

negociador de escalão mais baixo (Putnam 1993a, p. 452). Como o winset de um negociador 

de escalão mais alto é menos restrito e esse negociador está em uma posição mais forte junto 

aos principais, os acordos que ele firmar serão mais críveis do que os assinados por um 

negociador de escalão inferior.  

O papel do negociador é, dessarte, importantíssimo. Ele atua como um agente, 

negociando os interesses de seus principais junto à outra parte na barganha internacional. No 

plano doméstico, ele se vê em um jogo no qual precisa fortalecer sua posição, quer pelo 

aumento de seus recursos políticos (political resources), quer pela redução de suas perdas 

potenciais (Putnam 1993a, p. 456). Se uma escolha precisar ser feita, o negociador 

provavelmente dará primazia aos seus cálculos domésticos, procurando assim pelos ganhos 

políticos advindos de um acordo ratificado (Putnam, 1993a, p. 457).  

Como restrição à sua atuação, o negociador se depara com a coalizão doméstica que o 

apóia, apoio esse importante para o sucesso de negociações em dois níveis. A construção de 

uma outra aliança para conseguir a aprovação de um acordo específico tem seus riscos, pois 

quanto maiores as perdas potenciais, maior será a relutância em se aprovar o acordo 

negociado no Nível 1 (Putnam 1993a, pp. 457-458).  Dessa forma, o negociador deve tomar o 

cuidado de manter a coalizão que o sustenta levando em consideração o winset dessa coalizão 

em seus cálculos. 

O negociador também é efetivamente um VP em relação ao acordo possível. Ainda 

que o acordo em negociação se localize dentro do winset do Nível 2, é improvável que o 

acordo seja concluído com a oposição de quem o negocia. Como exemplo, Putnam mostra o 

veto do presidente Wilson ao Tratado de Versalhes (Putnam 1993a, p. 457).  

Partindo da acepção de Putnam de que as restrições (constraints) domésticas podem 

ser benéficas porque o agente pode usar a sua “linha-dura” doméstica para arrancar maiores 

concessões da outra parte negociadora no Nível 1, Mo (1995) pergunta em que condições o 

principal (in casu, o Congresso) quererá impor-se restrições e delegar poder de veto ao 

agente (o negociador no plano externo). Mo mostra que essa decisão de conferir poder de 

veto ao agente depende se o país estrangeiro está completamente ou incompletamente 

informado acerca das preferências do principal.  

Se o país estrangeiro tem informação completa acerca das preferências do principal, 

este deverá conceder poder de veto ao agente. Se o país estrangeiro está incompletamente 

                                                 
17 Em negociações de dois níveis, elas podem vir tanto de fontes domésticas não conectadas ao assunto, bem  
como serem recebidas como parte da negociação internacional. Ver Putnam 1993, p. 451.  
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informado, nem sempre haverá essa delegação. Mo mostra que o principal estará apto a 

transmitir informações ao país estrangeiro quando o agente tem poder de veto, bem como 

estará apto a capturar ganhos informacionais que seriam perdidos na ausência dessa 

delegação. Isso acontece porque, como o país estrangeiro barganha acordos com o agente 

negociador no Nível 1, o país estrangeiro pode terminar por fazer uma proposta que se situe 

próxima ao ponto ideal do negociador, mas longe do ponto ideal do principal, constituent do 

negociador. 

Para induzir o país estrangeiro a fazer uma proposta próxima ao seu ponto ideal, o 

principal pode revelar sua preferência, comprometendo-se a não blefar. Isso será percebido 

como uma promessa crível pelo país estrangeiro caso o agente negociador tenha poder de 

veto. Se o agente não tiver esse poder, fica difícil para o principal fazer essa promessa crível. 

(Mo 1995, p. 915). A atratividade de conceder poder de veto ao agente deve-se ao fato que 

isso reduz a amplitude das propostas que o país estrangeiro pode fazer e aos ganhos 

informacionais que o principal pode obter (Mo 1995, p. 921).  

Uma importante tática na barganha em dois níveis é a de esconder o tamanho real de 

seu winset para tentar obter maiores concessões da outra parte. Um exemplo disso é explorar 

as divisões dentro do próprio governo para induzir a outra parte a acreditar que o acordo 

proposto pelo negociador do Nível 1 é o melhor possível18. Entretanto, essa incerteza quanto 

ao tamanho do winset pode levar à defecção involuntária. Isso porque a incerteza quanto à 

ratificação do acordo pelo Nível 2 da primeira parte reduz o valor esperado do acordo para a 

outra parte, que poderá demandar generosas compensações (side payments) por causa da sua 

condição de incerteza (Putnam 1993a, p. 453).   

Vista a lógica dos jogos em dois níveis e as características da ligação entre a 

diplomacia e a política doméstica, veremos agora as características da feitura da política 

comercial norte-americana para, em seguida, vermos como o FT pode melhorar a posição do 

negociador internacional norte-americano, negociador esse que se vê envolvido em 

barganhas de dois níveis.  

 

4.3 A provisão constitucional para a política comercial nos Estados Unidos 

 

As instituições norte-americanas foram moldadas para refletir a soberania popular e 

garantir o controle institucional pelos cidadãos. Tocqueville (1967) nos mostra as origens 

                                                 
18 Zeng (2002), por outro lado, é da opinião de que divisões no governo colocam o negociador em posição mais 
delicada, fazendo com que suas ameaças percam credibilidade.  
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remotas das instituições norte-americanas, encontrando os princípios que as nortearam já na 

chegada dos primeiros imigrantes à Nova Inglaterra. Acompanhados de suas famílias, os 

pioneiros procuraram na América um local onde pudessem praticar sua religião em liberdade. 

Levaram consigo hábitos ingleses, como o governo comunal. Desde logo, tomavam o 

cuidado de se organizar em sociedade, autogovernando-se e trabalhando para realizar seus 

próprios desígnios.  

Na Nova Inglaterra, desde cedo, foram consagradas a intervenção do povo nos 

negócios públicos, a liberdade individual, a responsabilidade dos agentes do poder, a livre 

votação de impostos e o júri popular. A soberania do povo era reconhecida nos costumes e 

proclamada nas leis das colônias inglesas da América. Após a independência, essa soberania 

popular será exercida não apenas a nível municipal, mas também nos Estados e na União. 

Pela participação popular na da elaboração das leis (através da escolha dos legisladores) e da 

aplicação dessas mesmas leis (pela escolha dos agentes do Executivo), a Administração fica 

adstrita ao povo.  

A Constituição norte-americana de 1787 foi a primeira no mundo a introduzir o 

controle Legislativo no processo de conclusão dos tratados (Mello 2001, p. 222). Na política 

comercial, o desenho institucional norte-americano deu ao Congresso amplos poderes. O Art. 

1, Seção 8, da Constituição norte-americana confere ao Congresso o poder de regular o 

comércio com nações estrangeiras19 e o Art. 2, Seção 2, concede ao Senado o poder de 

decidir sobre tratados e nomeações de embaixadores20 – o que lhe confere, assim, a condição 

de VP em matéria de política exterior.  

                                                 
19 No original: 

“Art. 1 ………………………………………….. 

Section 8. The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the 

common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United 

States; 

 …………………………………………… 

To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes;” 

20 No original:  

“Art. 2 …………………………………… 

Section 2…………………………. 

He shall have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators present 

concur; and he shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers 

and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise 

provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they 

think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.”
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Essas prerrogativas congressuais, criadas para o exercício dos controles de checks and 

balances, podem levar à paralisia da cooperação entre o Legislativo e o Executivo, trazendo 

efeitos deletérios para todos. Devido às prerrogativas constitucionais do Congresso norte-

americano, a produção e condução da política exterior é um produto da relação mais ampla 

entre o Executivo e o Legislativo, às vezes confundindo-se mesmo com a política doméstica. 

Mas a política exterior também lida com atores diferentes dos que estão no plano 

subnacional, sendo, dessa forma, fruto da relação entre o Executivo nacional e outros países. 

Assim, a Administração norte-americana se vê envolvida em um jogo de dois níveis: 

internamente, concorre com o Congresso na formulação da política comercial; externamente, 

relaciona-se com os outros países ao representar os negócios públicos norte-americanos.  

Talvez hoje a preocupação do século XVIII, muito bem ilustrada nas discussões 

travadas nos Federalist Papers, em limitar os poderes presidenciais para evitar que o 

despotismo se instalasse nos EUA seja hoje, mais do que uma garantia democrática, um 

entrave à ação do governo para sua atuação na política externa – justo uma área que requer 

agilidade. Na política externa, não são as instituições domésticas norte-americanas quem 

negocia, mas sim os EUA quem (como se fosse um ator unitário) negocia com outros países, 

os quais não têm obrigação de esperar que os atores internos da política norte-americana 

cheguem a um acordo sobre o que fazer. Um correto balanceamento entre a supervisão 

congressual e a capacidade de tomada de decisões pelo Executivo se faz necessário para que 

o sistema funcione combinando o controle de checks and balances e a capacidade decisória 

(decisiveness) do Executivo.  

Assumindo-se que “quanto mais uma instituição contribuir para resolver dilemas 

relativos à ação coletiva, ou quanto mais ela torna possíveis os ganhos resultantes das trocas, 

mais ela será robusta” (Hall e Taylor 2003, p. 198), podemos questionar se os poderes 

concedidos pela Constituição ao Legislativo norte-americano, no tocante à política externa, 

têm sido usados de forma a criar entraves à ação do Executivo, tornando-o lento e quase 

inefetivo, e, dessa forma, contribuindo para a criação de problemas de ação coletiva e o 

enfraquecimento do desenho institucional conferido ao policy-making de política exterior. 

 

4.3.1 Restrições institucionais 

 

Na democracia presidencialista norte-americana, apesar da separação constitucional 

de poderes, o Executivo divide parcela significativa do policy-making em política exterior 

com o Legislativo. Devido aos checks and balances que os poderes exercem sobre as ações políticas 
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uns dos outros, uma iniciativa de política externa que envolva comprometimento importante 

requererá que Executivo e Legislativo trabalhem em conjunto.  

Hagan et alii (2001) dizem que a unidade de decisão por coalizão (coalition decision 

unit) tem duas características distintivas: a fragmentação da autoridade política dentro da 

unidade decisória e os efeitos que as constituencies de cada ator têm sobre os membros da 

unidade decisória. O policy-making dentro da unidade refletirá, assim, as barganhas que estão 

ocorrendo ao mesmo tempo nas arenas domésticas (Hagan et alii 2001, pp. 170-171).  

Rockman (2000) diz que o sistema político norte-americano foi desenhado para 

frustrar estrategistas. Dependendo de sua configuração política, o Congresso pode tanto 

malograr como ajudar o presidente (Rockman 2000, p. 137). Rockman se pergunta até que 

ponto o papel da presidência na política externa é diferente do papel da presidência na 

política doméstica. Para ele, a política externa será, até certo ponto, consensual ou conflituosa 

dependendo dos assuntos tratados e das relações entre o presidente e os líderes congressistas. 

A separação de poderes é quem traria inerentemente consigo esse potencial para conflitos.  

Na defesa da liberalização comercial o presidente tem, todavia, uma vantagem sobre o 

Congresso. É que ele está em melhor posição para atuar com uma perspectiva de interesse 

nacional a longo prazo ou, pelo menos, está menos sujeito a ter de responder a fortes pressões 

vindas dos eleitores. Enfraquecer o envolvimento do Congresso na política exterior não 

significaria necessariamente dar poderes ditatoriais ao presidente (Rockman 2000, pp. 135-

136), mas providenciaria ao Executivo um maior poder de decision-making. 

Rockman enumera três variáveis do problema presidencial no processo de policy-

making em política externa: pessoas, recursos e políticas (Rockman 2000, p. 145). As 

pessoas estão ligadas ao problema das nomeações21, processo difícil na política norte-

americana devido ao seu uso como moeda de troca pelos senadores. A segunda variável, os 

recursos, Rockman diz que são escassos, dado que, por ser a política externa uma dimensão 

pouco saliente, são poucos os eleitorados (constituencies) dispostos a prover os recursos 

necessários. Como o Congresso está mais voltado para políticas públicas que tragam 

benefícios redistributivos dos gastos públicos, ele se sente pouco atraído a alocar recursos 

públicos em políticas que não tenham retorno desse investimento em casa. Ademais, o 

Congresso pode ser responsabilizado por “gastar mal” o dinheiro público.  

Por fim, há a variável política. O Congresso, diz Rockman, não tem comprometimento real 

com a política externa, principalmente porque ela demanda muito tempo e energia, e com 

                                                 
21 Nos Estados Unidos, as nomeações do Executivo para cargos federais precisam ser aprovadas pelo Senado.  
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praticamente nenhum payoff político. Enquanto o presidente deve se preocupar com o bem-

estar de um eleitorado nacional, os congressistas preocupam-se com o bem-estar de seus 

eleitorados paroquiais. Rockman diz que o Congresso tem, até certo ponto, tratado a política 

externa como uma extensão do front doméstico do ponto de vista do pork barrel22. Ademais, 

o Congresso também tenta transplantar assuntos de política doméstica, como o aborto, para 

cenários internacionais (Rockman 2000, pp. 142-143). 

Clark e Nordstrom (2005) sustentam que as forças democráticas, especialmente as 

associadas à accountability eleitoral e às restrições institucionais, delimitam os cálculos do 

Executivo acerca da política externa. Há, segundo eles, dois tipos de restrições democráticas, 

quais sejam, as estruturais e as dinâmicas. As restrições estruturais são difíceis de serem 

ignoradas ou contornadas pelo Executivo, pois são os dispositivos constitucionais que 

moldam as regras e a estrutura do decision-making. Esse tipo de restrição não é negociável e 

está além da manipulação de um Executivo voluntarista. Já as restrições dinâmicas são em 

função do processo político constitucionalmente definido. Por exemplo, devido a uma 

eleição, o Executivo pode passar a ter de lidar com uma Legislatura que lhe seja hostil ou 

simpática.  Esse tipo de restrição varia conforme as oscilações do processo político e está 

mais sujeito à manipulação do Executivo (Clark e Nordstrom 2005, pp. 252-256).  

Clark e Nordstrom concluíram que governos com amplo leque partidário em sua 

coalizão contêm vários VPs potenciais com os quais o líder deve negociar para manter o 

apoio político, constrangendo-se assim a atuação do governo, e que uma grande participação 

popular na política reduzirá a probabilidade do governo se aventurar em política exterior, já 

que uma maior participação popular aumenta a accountability do Executivo. Por sua vez, as  

restrições estruturais variam de acordo com os diferentes tipos de separação entre o 

Executivo e o Legislativo, o que cria diferentes níveis de restrição sobre o Executivo. Um 

maior controle do Legislativo sobre a política externa diminuirá a probabilidade de o 

Executivo iniciar uma disputa internacional (Clark e Nordstrom 2005, pp. 262-263).  

Mallaby (2000) sustenta que o principal problema da política externa norte-americana 

é institucional, enfraquecendo-se o Executivo e sua capacidade de policy-making em política 

externa. Ele diz que isso se deve ao fato de que os checks and balances impostos pela 

Constituição norte-americana sobre o poder Executivo o tem erodido a ponto de que mesmo 

os presidentes mais hábeis encontram dificuldades para passar um tratado no Senado. Se o 

governo estiver dividido, diz Mallaby, a prática obstrucionista do Congresso se torna a norma, 

                                                 
22 Alocação de recursos públicos para beneficiar o eleitorado de um político.  
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ficando esse fenômeno evidente na luta para se aprovar a nomeação das indicações do 

Executivo no Senado. Vários nomes foram rejeitados por motivos que vão desde 

ressentimentos pessoais até a orientação sexual do candidato a nomeação (nominee). Além do 

fator Congresso obstrucionista, Mallaby diz que a perda da coesão partidária, a crítica feroz 

da imprensa e as incansáveis pesquisas de opinião pública erodem a capacidade de liderança 

do Executivo, levando isso ao que ele chamou de “era da presidência não-executiva”23 

(Mallaby 2000, p. 6). 

Será que devido a esse estrito controle de checks and balances exercido pelo 

Congresso, o Executivo norte-americano não estaria sujeito a entraves institucionais demais, 

entraves esses que lhe reduziriam o poder de ação de forma demasiada e que colocariam os 

EUA em posição desfavorável nas negociações comerciais internacionais, justamente em 

uma época na qual se requer agilidade decisória devido à intensificação dos fluxos de bens e 

capitais? 

Seguindo uma linha de neo-institucionalismo da escolha racional, temos que as 

instituições desempenham papel crucial na redução das incertezas concernentes aos 

resultados da ação coletiva. Elas fornecem informações sobre o comportamento dos outros 

atores e  mecanismos de garantias dos acordos, propiciando assim ganhos de troca. Elas 

incluem também normas, rotinas e procedimentos. Nascem do cálculo racional dos atores, 

que as criam para possibilitar a maximização de seus interesses de forma coordenada. Nas 

próximas seções, procurarei responder à pergunta acima usando o exemplo do FT, uma 

solução institucional para a resolução de um impasse criado pelo desenho institucional norte-

americano.  

 

4.4 Atores e formação da política comercial 

 

 Nesta seção, veremos os atores que participam da elaboração da política comercial 

norte-americana. Primeiro, mostrarei as características da delegação dessa política pelo poder 

Legislativo ao Executivo. Abordarei em seguida o papel que as lideranças domésticas podem 

ter na política externa, área tradicionalmente associada ao Executivo. Passarei depois ao 

debate sobre o governo dividido e a política comercial. Por fim, farei uma revisão do que se 

escreveu sobre política comercial e teoria dos veto players.  

 

                                                 
23 Tradução livre do autor. No original, “era of nonexecutive presidency”.  
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4.4.1 Delegação: os eleitorados, o Congresso e o presidente.  

 

A primeira delegação feita é por parte do povo, que delega aos políticos (officials). As 

políticas são determinadas pela interação entre os políticos eleitos – provedores de políticas 

públicas –, e os grupos de interesse – demandantes dessas políticas. Estes grupos provêem os 

recursos necessários para os políticos, como fundos de campanha; e os políticos, em troca, 

fornecem políticas públicas que aumentem o ganho econômico privado (economic rent) 

desses grupos. A burocracia governamental (government officials), assim, implementa 

políticas que maximizam o apoio que recebe. Os interesses dos eleitorados (constituents) são 

um importante determinante no comportamento do legislador por causa do poder dos 

eleitores nas eleições e suas contribuições para a campanha (Baldwin e Magee 2000). 

Sherman (2002b) elenca três fatores por que o Congresso delega a política comercial 

ao Executivo: competência, preferência e informação. O primeiro fator deve-se ao fato que o 

Congresso não é seguramente competente o suficiente para resolver seu problema de ação 

coletiva (podendo isso levar à aprovação de tarifas excessivamente altas) e tampouco o 

Congresso é constitucionalmente competente para conduzir negociações internacionais. A 

amplitude da delegação varia na razão em que as preferências entre os dois poderes foram 

mais ou menos convergentes ou divergentes. Por fim, a rede de agências do poder Executivo 

que atua nas negociações internacionais o mantém informado sobre as diferentes posições 

acerca de política comercial dos diversos governos estrangeiros. Os congressistas incorreriam 

em altos custos de oportunidade políticos se quisessem dedicar seu tempo para colher 

informações sobre as posições acerca da política comercial de vários governos estrangeiros. 

Assim, essa assimetria de informações funciona como um incentivo para o Congresso delegar 

a política comercial ao Executivo (Sherman 2002b, pp. 1173-1174). 

O processo político é feito em um ambiente de informação incompleta, devendo os 

policy-makers tomar decisões sob incerteza. Com o aumento da complexidade do contexto 

político, a provisão de informação objetiva e não tendenciosa tem-se tornado mais difícil. Os 

policy-makers deparam-se então com o risco de engajarem-se em experimentos políticos 

providos de pouca informação, experimentos nos quais o custo do insucesso excede o 

investimento que seria feito na obtenção de informação objetiva (Bonnen 2000). Os membros 

do Congresso, orientados de modo a maximizar suas chances de reeleição, são influenciados 

pelo que eles percebem que será o impacto da legislação sobre os seus eleitorados 

(constituencies), bem como pelos desejos e informações providas por eles e pelos grandes 

contribuintes de suas campanhas (Baldwin e Magee 2000). Os grupos de interesses, ao 
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proverem informação ao legislador, reduzem a incerteza sob a qual os legisladores operam e, 

dessa forma, alteram o comportamento do legislador (Baldwin e Magee 2000, p. 81).  

Conquanto os eleitorados imponham restrições, eles podem ser usados para fortalecer 

a posição do negociador no Nível 1. Ele poderá argumentar que tem de lidar com grupos de 

interesse privados bem-organizados no nível doméstico, cujo apoio para a aprovação do 

tratado é necessário, para arrancar mais concessões de sua contraparte na negociação. Essa 

predição da teoria de Putnam foi confirmada por Hira (2002) ao estudar a Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA) como um jogo em dois níveis. A ALCA teria um forte 

impacto na agricultura norte-americana porque a maior parte dos países da América Latina 

são exportadores de produtos primários. Contudo, embora a agricultura não seja um dos 

maiores empregadores nos EUA, ela está estrategicamente localizada no Meio-Oeste e no 

Sudeste, o que dá ao lobby da agricultura um importante peso no Senado, tornando assim 

mais difícil a aprovação da ALCA nessa Câmara. 

Aliás, é bom notar que os grupos de pressão têm importante papel na política 

comercial. Esta é particularmente vulnerável a ser capturada por interesses especiais, dado 

que é uma política altamente técnica e que os custos do protecionismo são difusamente pagos 

pela sociedade, ao passo que os ganhos do protecionismo são concentrados, beneficiando 

assim os grupos que procuram obter vantagens sobre produtos estrangeiros através de 

subsídios. O cidadão mediano tem pouco incentivo para se informar sobre subsídios, já que o 

custo que ele paga pelo produto subsidiado é ainda menor do que o custo que ele teria para se 

informar sobre os subsídios. Isso serve com um estímulo para que grupos de interesses 

privados procurem influenciar a política comercial no sentido de obterem vantagens para si 

através do protecionismo.  

A delegação da política comercial pode ser também uma forma de se resolver um 

problema de ação coletiva. De Bièvre e Dür (2005) argumentam que os legisladores delegam 

em política comercial para obter, ao mesmo tempo, proteção para os interesses ligados ao 

setor importador-competidor (import-competing) e acesso aos mercados estrangeiros para o 

setor exportador. Eles pressupõem que as demandas dos eleitorados são heterogêneas, 

resultado de uma combinação dos setores exportador e importador-competidor. Para superar 

os custos de transação decorrentes de se lidar com essa heterogeneidade, o principal 

(Legislativo) delega ao agente (Executivo). Isso não significa, ao contrário do que muito do 

debate sobre a política comercial norte-americana discute, que o principal abdicou de seu 

poder em política comercial. Antes, ele ajusta o grau de controle ao escopo da delegação.  

 71



Os atores políticos, dizem De Bièvre e Dür, não têm preferências por uma 

determinada política comercial independente das demandas dos eleitorados. Quando se 

deparam com um eleitorado dependente das exportações, legislam em favor do livre-

comércio; quando se deparam com um eleitorado dependente do setor importador-

competidor, os atores políticos adotam medidas protecionistas. Quando se deparam com o 

dilema de ter de representar ambos os interesses, os legisladores individuais, enfrentando altos custos 

de transação por terem de atender a demandas opostas em seus distritos, delegam autoridade em 

política comercial ao agente. Isso serve à necessidade funcional de reduzir os custos de 

transação a nível individual e também a nível coletivo, já que diminui a freqüência com que 

os legisladores terão de coordenar suas posições potencialmente conflitantes (De Bièvre e 

Dür 2005, p. 1275).   

Delega-se também por causa da existência de um corpo técnico especializado, com visão de 

longo prazo e mais independente em relação às oscilações da opinião pública.  Blinder (1997) 

enumera três fatores pelos quais determinadas decisões políticas pertencem ao âmbito da burocracia 

ou ao âmbito da política: 1) a importância relativa da experiência versus julgamentos de valor; 

2) a importância de uma perspectiva de longo prazo; e 3) efeitos gerais versus efeitos 

particulares. Como exemplo de delegação de política a uma agência independente, ele usa o 

Federal Reserve norte-americano. Essa agência foi criada para ser insulada da política (geral) 

e, dessa forma, poder fazer política monetária com base no mérito.  

Pelos três fatores enumerados acima, Blinder diz que se pode defender a 

independência do Federal Reserve por que: 1) a política monetária é um campo muito técnico; 2) 

os efeitos de uma boa política monetária levam tempo para serem sentidos, requerendo-se assim 

paciência e um horizonte de longo prazo; e 3) o custo de combater a inflação vem antes dos 

benefícios (da estabilidade de preços) e os políticos, com visão de curto prazo, pensam nas próximas 

eleições, embora os efeitos da política monetária afetam a economia e os cidadãos como um todo.  A 

divisão dos trabalhos no policy-making melhora o desempenho político ao delegar decisões 

específicas a pessoas melhor preparadas para fazê-lo. O FT, diz Blinder, seria um exemplo 

prático dessa despolitização do decision-making. Como há muitas questões em jogo e a 

política rotineira do Congresso trataria dos pontos individuais do acordo em negociação e não 

dele como um todo – o que deixaria o negociador americano em uma posição insustentável –, 

o Congresso delega a autoridade de FT ao Executivo e se restringe apenas a votar a favor ou 

contra o acordo por inteiro (Blinder 1997).  

Dolan e Rosati estudaram o papel do National Economic Council (NEC) na 

elaboração da política comercial nas administrações Clinton e Bush. O NEC, para eles, é um 
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reflexo da emergência da nova ordem econômica mundial e também um reflexo dos assuntos 

internacionais e domésticos. Seria um mecanismo para assegurar que a política econômica 

externa norte-americana seja consistente com o altamente volátil ambiente econômico 

internacional (Dolan e Rosati 2006, pp. 106-107). O NEC foi criado em 1993, na 

administração Clinton e foi mantido pela administração Bush.  

Esse conselho tem a finalidade de assessorar o presidente em assuntos econômicos, 

monitorar a implementação da agenda econômica do presidente e coordenar o processo de 

policy-making com relação aos assuntos econômicos domésticos e internacionais (Dolan e 

Rosati 2006, pp. 102-103). O NEC tem também participação relevante na articulação da 

aliança de suporte à política externa do presidente, como foi no caso da obtenção de apoio 

para o NAFTA, quando o NEC teve papel crucial em conquistar os votos dos congressistas 

indecisos e em persuadir a opinião pública a apoiar o NAFTA (Dolan e Rosati 2006, p. 114). 

Os legisladores, sempre pensando em sua sobrevivência política nas próximas 

eleições, estão mais preocupados com políticas públicas de cunho redistributivo, que lhes 

proporcione ampla publicidade e tenha efeitos perceptíveis a curto prazo. Engajar-se na 

política externa significa despender tempo e recursos na colheita de informações e esperar 

por resultados a um horizonte temporal mais amplo. Com algumas poucas exceções, como 

veremos adiante, dificilmente os legisladores terão a política externa como prioridade. É 

melhor delegar essa política ao Executivo, que tem a seu dispor o corpo técnico-diplomático 

para a obtenção de informações e para planejamento de longo prazo. Ademais, os 

legisladores preocupam-se com os interesses de seus eleitorados particulares, ao passo que o 

Executivo deve ter em mente os interesses de seu único eleitorado: O povo por inteiro. 

Em relação à liberalização da política comercial, Baldwin e Magee (2000) concluíram 

que o voto do congressista será altamente influenciado pelo perfil do emprego em seu 

distrito: se está ligado ao setor exportador ou ao setor importador-competidor. Ladewig 

(2005) estudou isso através da análise da mobilidade dos fatores de produção nos distritos 

norte-americanos e confirmou esse fato: Os legisladores dos distritos em que o emprego está 

mais ligado ao setor exportador ou ao setor capital-intensivo tendem a votar a favor da 

liberalização comercial, ao passo que os legisladores oriundos de distritos cujo emprego está 

ligado ao setor que compete com as importações ou trabalho-intensivo tendem a votar contra 

a liberalização comercial.  

Milner e Judkins (2004) estudaram os efeitos das ideologias partidárias sobre a 

política comercial nos países da OCDE de 1945 a 1998 e chegaram à conclusão que os 

partidos de direita tomam consistentemente mais posição a favor do livre comércio do que os 
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partidos de esquerda. Em uma escala unidimensional esquerda – direita, os partidos de 

esquerda são mais representativos dos interesses ligados ao trabalho e ao protecionismo, ao 

passo que os partidos de direita apóiam mais os interesses do capital e do livre-comércio. O 

partidarismo (partisanship) baseado em clivagens de classes, dizem eles, continua como um 

bom indicador da posição partidária quanto ao livre-comércio (Milner e Judkins 2004, p. 

114).  

Nos EUA, o Partido Democrata, mais ligado aos interesses trabalhistas, é mais 

protecionista que o Partido Republicano, mais ligado aos interesses do capital. A voz do 

eleitorado está acima do projeto presidencial e, ainda que o presidente seja do próprio 

partido, o partido procura escutar essa voz. Foram interesses ligados ao trabalho, 

representados pela American Federation of Labor e o Congress of Industrial Organizations 

(AFL-CIO) quem persuadiu a maioria dos democratas na House of Representatives a se 

oporem ao pedido de FT do presidente Clinton, também democrata, em 1997 (Stigliani 2000, 

p. 180).  

Delega-se poderes na política comercial, política em que os custos de oportunidade 

políticos são altos e que tem benefícios difusamente distribuídos, ao Executivo; controla-se a 

atuação do Executivo por meio dos mecanismos à disposição nos controles de checks and 

balances; e colhe-se, sem se ter plantado, os resultados dessa política, quer pela crítica ao 

insucesso da Administração, quer pelos benefícios difusos que ela possa trazer.  

 

4.4.2 As lideranças domésticas e promoção de políticas 

 

A política comercial também é um instrumento para a promoção de outros pontos na 

pauta não só da política externa, mas também da política doméstica norte-americana. Alguns 

congressistas procuram tirar vantagens disso para se promoverem domesticamente. Situado 

nos dois planos de negociação, o doméstico e o externo, o presidente é o pivô. Como visto, 

ele é mais bem informado que o Congresso, conta com uma rede técnico-burocrática para 

auxiliá-lo e não está sujeito a pressões paroquiais como os legisladores.  

Contudo, como ator mais poderoso, o presidente tem de lidar com o Congresso, 

supervisionar a complexa burocracia do Executivo e responder às pressões e idéias vindas da 

imprensa, think tanks, opinião pública e grupos de interesses. Por outro lado, há legisladores 

que encaram os altos custos de oportunidade políticos e se engajam na política externa – o  

que pode tornar ainda mais difícil a vida do presidente. Se por um lado o presidente é um ator 

poderoso, por outro é também um ator sujeito a fortes restrições. 
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Rockman (2000) critica o fato de o Congresso tratar a política externa como uma 

extensão da política doméstica e querer transplantar debates domésticos para o plano 

internacional. Mallaby (2000) critica as fortes pressões sofridas pelo presidente. Segundo ele, 

presidentes de outros países podem ter de enfrentar uma mídia agressiva, mas nenhum deles 

está sujeito aos rigorosos controles de checks and balances aos quais o presidente norte-

americano está submetido. Dessa forma, Mallaby diz que o poder Executivo pode ser erodido 

por um Congresso hostil e obstrucionista. 

Lindsey (2003) estudou a maior ou menor cooperação do Congresso em relação ao 

presidente e concluiu que o Congresso será mais “deferente” quando os EUA se sentem 

ameaçados ou quando o presidente é bem-sucedido na política externa. Isso se deveria ao fato 

da opinião pública acreditar que uma liderança mais forte é necessária em tempos de ameaça 

externa. Contudo, essa deferência do legislador em matéria de guerra não se estende aos 

assuntos que afetem diretamente o bolso dos seus eleitores (Lindsey 2003, p. 545). 

Feinberg (2003) diz que os EUA não hesitam em usar áreas de livre-comércio para 

promover sua ampla agenda internacional. Os parceiros na negociação dessas áreas de livre-

comércio têm muito em jogo na negociação – afinal, todos querem ter acesso ao privilegiado 

mercado norte-americano. Os EUA, por sua vez, procuram defender seus interesses e 

promover sua ampla agenda comercial, incluindo direitos trabalhistas e proteção ambiental. 

Em muitos casos, contudo, são interesses ligados à segurança que prevalecem (Feinberg 

2003, p. 1033). 

Dietrich (1999) estudou os grupos de pressão e a política externa. Ocupando papel-chave, está 

o presidente. Seu relacionamento com os grupos de interesse vem do fato que, nos EUA, esses grupos 

procuram influenciar a produção política no país, inclusive a política externa. Representando grande 

variedade de interesses, esses grupos são uma importante fonte de informação e análise política, 

gerando informações mais rapidamente do que as agências do poder Executivo. Isso porque os grupos 

de interesses têm ligações diretas com os membros dos eleitorados e têm a habilidade de produzir 

estudos focados em um assunto particular.   

Carter, Scott e Rowling (2004) estudaram a crescente influência dos empreendedores 

de política externa do Congresso (“congressional foreign policy entrepreneurs”) norte-

americano no período do pós-guerra. Devido aos seus poderes constitucionais, o Congresso e 

seus membros são (pelo menos potencialmente) importantes no policy-making de política 

exterior. O Congresso é um corpo composto por indivíduos que se preocupam com interesses 

políticos muito distintos, havendo nesse corpo os congressistas que procuram ser atores e 

estar continuamente envolvidos no processo de policy-making da política externa, 
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congressistas que se engajam e dedicam tempo para a colheita de informações tendo em vista 

influenciar o debate sobre política externa.  

Esses congressistas são o que Carter, Scott e Rowling chamam de empreendedores de 

política externa do Congresso. Eles definem esses empreendedores como “os membros do 

Congresso que procuram iniciar ações nos assuntos de política externa em que eles tenham 

interesse, ao invés de esperar pela ação da Administração”24 (Carter, Scott e Rowling 2004, 

p. 280). Como exemplo de empreendedores, eles colocam Jacob Javit, Edward Kennedy e 

Cristopher Dodd. Esses empreendedores se engajam na política externa por duas razões: a 

ausência de política da Administração com relação aos assuntos com os quais se preocupam e 

a existência de uma política com a qual eles discordam e que, por isso, procuram modificá-

la25.  

 

4.4.3 Governo dividido 

 

Na terminologia da teoria dos veto players, como vimos na Seção 3.2.2.2.3, o governo 

dividido significa que dois atores institucionais com poder de veto têm preferências 

diferentes. Para Tsebelis (1999), essa discordância entre os VPs faz com que a produção de 

leis significativas (significative legislation) seja menor, ou seja, faz com que haja uma maior 

adesão ao status quo. Essa visão de que sob governos divididos a atividade política é inferior 

e que há uma tendência maior ao protecionismo é a que prevalece na literatura sobre política 

comercial e governo dividido (Lohman e O’Halloran 1994, Milner 1997, Milner e Rosendorff 

1997, Mallaby 2000, Rockman 2000). Todavia há visões dissonantes (Mayhew 1991, Karol 

2000, Sherman 2002b) e amparadas em ampla evidência empírica.  

O debate sobre governo dividido e política comercial começou na década de 1990 

com as conclusões de Mayhew (1991) de que o governo dividido não tinha muita importância 

para a produção política. Esse achado seria contestado por Lohmann e O’Halloran (1994), 

iniciando-se acirrado debate entre os que concordam e os que discordam acerca da influência 

ou não do governo dividido sobre a política comercial.  

Lohmann e O’Halloran (1994) apresentam um modelo que procura capturar sob que 

condições o Congresso delega ao presidente poderes em política comercial. Elas sustentam 

que o Congresso delega ao presidente para resolver um problema de ação coletiva. Isso se 
                                                 
24 Tradução livre do autor. No original, “members of Congress who seek to initiate action on the foreign policy 
issues they care about rather than to await administration action.” (Carter, Scott, Rowling 2004, p. 280). 
25 Recentemente, o ex-vice-presidente Al Gore tem se engajado internacionalmente na agenda da política 
ambiental. 
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deveria ao fato que os congressistas se preocupam apenas com os custos e benefícios do 

protecionismo em relação aos seus próprios distritos eleitorais, ignorando as externalidades 

negativas que o protecionismo causa aos distritos eleitorais dos outros. A informação 

incompleta no logrolling distributivo ineficiente dos congressistas levaria, assim, a altos 

níveis de protecionismo.  

Essa situação, apesar de insatisfatória, é um equilíbrio. O processo de logrolling, 

dizem Lohmann e O’Halloran, faz com que um congressista não se oponha à legislação 

protecionista do outro com medo de sofrer retaliações. Para superar essa situação, os 

legisladores delegam a política comercial ao presidente, que tem um eleitorado nacional e, 

dessa forma, deve levar em consideração as perdas e ganhos de todos os distritos eleitorais. 

Ao contrapor as perdas e ganhos marginais de cada distrito, o presidente está apto a chegar a 

um resultado mais eficiente do que o Congresso, deixando os próprios congressistas em uma 

situação melhor com o resultado de seu cálculo.  

Essa delegação, entretanto, seria afetada pelo fato do governo se encontrar dividido ou 

não. Isso porque se o governo estiver dividido, o presidente tenderá a favorecer os eleitorados 

(constituencies) de seu partido. Dessa forma, sob governo dividido, o partido majoritário no 

Congresso delega poderes em política comercial ao presidente (que é de outro partido), mas o 

faz com maiores restrições no intuito de forçar o presidente a também considerar em seus 

cálculos as pressões protecionistas do partido majoritário. No caso do presidente ser do 

mesmo partido majoritário no Congresso, os poderes da delegação seriam maiores e, dessa 

forma, o presidente poderia negociar um acordo comercial mais abrangente. Por isso que os 

governos divididos seriam mais protecionistas na visão de Lohmann e O’Halloran.  

De Bièvre e Dür (2005) opõem-se à visão de Lohmann e O’Halloran de que o 

principal delegará todo o poder em política comercial ao agente na ausência de governo 

dividido. Mesmo que as preferências do principal e do agente coincidam, o controle pelo 

principal é mantido por causa dos benefícios que isso pode trazer-lhe. Duas são as razões que 

esses autores dão para o principal manter o controle sobre o agente: Evitar que o agente 

imponha perdas concentradas sobre alguns dos dois eleitorados na política comercial 

(interesses ligados ao setor exportador e interesses ligados ao setor importador-competidor) e 

manter direcionado para o principal o fluxo de recursos (informação, apoio político e, 

possivelmente, contribuições financeiras) advindos dos lobbies dos eleitorados com 

interesses ligados à política comercial (De Bièvre e Dür 2005, p. 1279).  

 Mo (1995), estudando a concessão ou não de poder de veto ao agente negociador no 

plano externo, diz que o principal precisa fazer um trade-off entre os ganhos informacionais 
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que pode obter com a concessão do poder de veto ao agente (como já visto na seção 4.1.2.3) 

e as perdas distributivas que podem advir do fato do agente negociar com o país estrangeiro 

um acordo mais próximo de seu próprio ponto ideal do que do ponto ideal do principal. O 

principal resolverá esse trade-off com base no alinhamento de suas preferências e das 

preferências do agente. Se o ponto ideal do agente estiver mais próximo do ponto ideal do 

principal, haverá delegação de poder de veto. Caso as preferências do agente divirjam 

bastante das preferências do principal, haverá uma preferência pelo modelo unitário, sem 

concessão de poder de veto (Mo 1995, pp. 915 e 921).  

 Milner e Rosendorff (1997) abordam o impacto do governo dividido e das eleições 

periódicas sobre a abertura comercial. Para eles, pode haver insucesso na ratificação do 

tratado caso haja eleições entre a conclusão do acordo internacional e o processo de 

ratificação. Em uma situação de informação completa, a ratificação certamente acontecerá. 

Porém, as eleições periódicas forçam o Executivo a especular qual será a composição da 

Legislatura quando da época da ratificação, ou seja, o Executivo deve negociar no momento t 

um acordo que seja aceitável no momento t + 1. Essa incerteza, sustentam os autores, faz 

com que o Executivo se veja incapaz de antecipar a preferência do legislador mediano, e isso 

torna a ratificação menos provável. O governo dividido, dizem esses autores, leva a um maior 

protecionismo porque a necessidade de ratificação pela Legislatura faz com que os resultados 

da negociação se aproximem mais do ponto ideal do Congresso, que é assumido como sendo 

mais protecionista que o presidente.   

Um lugar comum nos estudos de política comercial norte-americana é que os 

presidentes têm favorecido a liberalização do comércio no período do pós-guerra (Sherman 

2002b, p. 1173). Karol (2000) diz que, devido a esse “liberalismo presidencial” (“presidential 

liberalism”) no período do pós-guerra, as generalizações feitas sobre os efeitos do governo 

dividido na política comercial norte-americana são infundadas. A um, porque os partidos 

políticos diferem apenas na extensão em que apóiam a liberalização comercial; a dois, porque 

os presidentes norte-americanos no período do pós-guerra têm favorecido a abertura 

comercial, de modo que a delegação de poderes que lhes é feita resulta em comércio mais 

livre; a três, porque os membros do Congresso sabem que delegar autoridade ao presidente 

resultará em liberalização comercial e, conseqüentemente, seu apoio à autoridade 

presidencial é em função de seus interesses na liberalização comercial (Karol 2000, p. 826).  

Analisando governos norte-americanos do pós-guerra, Karol encontra o padrão que os 

presidentes afiliados ao partido mais protecionista (Democrata) ganham com o governo 

dividido, já que eles podem contar com o apoio da oposição (republicana) na liberalização do 
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comércio, ao passo que os presidentes do partido mais liberal (Republicano) perdem com o 

governo dividido (Karol 2000, p. 842). Explica: Se os dois poderes, Executivo e Legislativo, 

estão situados em um continuum que vai da autarquia ao livre comércio e se o resultado 

político vem da barganha entre o presidente e o legislador mediano, então qualquer resultado 

político se localizará na intersecção entre os winsets desses dois atores (Karol 2000, p. 826). 

Dado esse “liberalismo presidencial”, os presidentes tendem a se alinhar com o partido mais 

favorável ao livre comércio, mesmo que esse partido seja o da oposição. Assim, o presidente 

e sua política de liberalização podem se beneficiar com o fato do governo estar dividido 

(Karol 2000, p. 835). O governo dividido, diz Karol, em nenhum caso impedirá a 

liberalização comercial. O que pode haver é ou a preservação da política existente, ou a sua 

moderação (Karol 2000, p. 829).  

Sherman (2002b) chega a conclusões similares às de Karol. Ele critica o uso da 

delegação no estudo da política comercial norte-americana porque se chega a um resultado 

simples e intuitivo: que o Congresso delega menos poderes ao presidente quando o governo 

está dividido, resultando isso em níveis maiores de protecionismo. Entretanto, Sherman 

mostra que o governo dividido levou a tarifas mais baixas no período do pós-guerra. As 

preferências do Congresso e do Executivo são mais parecidas quando o governo está dividido 

do que quando está unificado. Amparado em amplos dados sobre tarifas, aplicação de 

barreiras não-tarifárias e na conduta das negociações internacionais, Sherman mostra que os 

presidentes do Partido Democrata são menos protecionistas do que os presidentes vindos do 

Partido Republicano, embora no Congresso o Partido Democrata seja o partido protecionista 

e o Republicano seja o liberal (Sherman 2002b, p. 1172). Assim, a delegação de poderes para 

se liberalizar a política comercial seria maior sob um governo dividido.  

Sherman chegou às conclusões que o Congresso delega menos poderes quando as 

preferências do Executivo são mais divergentes das suas – e não quando é um outro partido 

que está na chefia da Administração – e que a ordenação das preferências dos dois partidos 

norte-americanos não é idêntica26 nos dois poderes: os republicanos dão presidentes mais 

protecionistas, embora um Congresso republicano seja menos protecionista que um 

Congresso controlado pelos democratas. Dessa forma, quando Lohmann e O’Halloran 

argumentam que o governo dividido leva a um maior protecionismo, isso ficaria sendo 

                                                 
26 Aparentemente, isso viola o princípio da transitividade. Como pode o mesmo partido na presidência ser 
liberal e no Congresso ser protecionista? Isso se desfaz se levarmos em conta que o presidente, qualquer que 
seja seu partido,  é mais a favorável ao livre-comércio do que o Congresso e que ele é accountable a um único 
eleitorado nacional, ao passo que os legisladores são accountable aos seus eleitorados locais, que podem ser 
mais protecionistas ou mais liberais.  
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inconsistente com a suposição que o presidente é menos protecionista do que o Congresso 

(Sherman 2002b, p. 1177). A delegação do Congresso para a Administração será menor 

quanto maior for a divergência entre as preferências do Legislativo e do Executivo.  

O governo dividido pode passar para o país que negocia com os EUA a impressão de 

que o negociador norte-americano se encontra em posição desfavorável, fazendo com que as 

ameaças de retaliação comercial dos EUA percam credibilidade e eficiência. Isso segundo 

Zeng (2002), que estudou a eficiência das ameaças diplomáticas na política comercial norte-

americana27. A sua variável estrutura do comércio entre nações mostra que os EUA têm mais 

dificuldades em extrair concessões de países que são seus parceiros comerciais complementares do 

que em relação aos seus parceiros comerciais competitivos. Ao lado dessa variável, Zeng coloca o 

governo dividido como outra variável que afeta a efetividade da ameaça. Isso porque a ameaça precisa 

ser ratificável para ser crível. Se um dos atores-chave no governo dividido for mais moderado 

(dovish), tendo suas preferências mais próximas às preferências do país-alvo da ameaça, esse 

ator terá poder de veto sobre a aprovação da ameaça. Contrariamente, se o país-alvo percebe 

que as preferências do Executivo e do Legislativo são próximas, ele verá que a ameaça tem 

maiores possibilidades de ser aprovada e implementada. Dessa forma, por ser mais crível, a 

ameaça aumenta a capacidade americana de arrancar concessões do país-alvo. Assim, quanto 

mais próximos estiverem os dois poderes, maior será a credibilidade da ameaça norte-

americana (Zeng 2002, p. 103).  

 

4.4.4 Veto players e política comercial 

 

A teoria dos VPs, desenvolvida na década de 1990, cedo se prestou para o estudo da 

política comercial. Suas variáveis mostraram-se muito adequadas para o debate então 

travado. O impacto do governo dividido, discussão então em voga como já vimos, podia ser 

avaliado pela variável congruência dos VPs. A variável quantidade de VPs foi bastante empregada 

para o estudo da maior ou menor abertura comercial, fenômeno amplamente observado após o             

                                                 
27 Sherman (2002a) também estudou a política comercial “agressiva” dos Estados Unidos e a aplicação da 
“Section 301”, parte do Trade Act de 1974 e que permite ao presidente retaliar barreiras às exportações 
agrícolas norte-americanas, aos bens e serviços e os subsídios concedidos por governos estrangeiros que afetem 
produtores norte-americanos no mercado norte-americano. O governo norte-americano ameaça usar a Section 
301 caso o país-alvo não altere sua política. Se essa ameaça for crível, a demanda por nova política não for 
muito custosa e as sanções forem onerosas o suficiente, espera-se que haja uma mudança na política comercial 
do país-alvo. Sherman chegou à conclusão que os países com sistemas políticos mais abertos são mais 
suscetíveis de serem atingidos com a Section 301 porque ao ameaçar o país com a aplicação desse dispositivo, 
os Estados Unidos abrem uma rivalidade interna entre os interesses do setor protecionista e o setor exportador 
da economia.  
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fim do bloco comunista no começo da década de 1990. Passemos à literatura sobre veto 

players e política comercial.  

Kotin (1999) testou o modelo da estabilidade política dos VPs aplicado à política 

comercial, procurando explicar a variação nas barreiras não-tarifárias ao comércio. Ele 

investigou como a quantidade e a preferência de atores com poder de veto, juntamente com 

as restrições políticas e institucionais (restrições como governo de minoria e o tamanho do 

eleitorado) afetam a estabilidade das barreiras não-tarifárias. Concluiu corroborando as 

predições da teoria dos veto players, encontrando que a polarização dos VPs é importante 

elemento na estabilidade dessas barreiras.  

Mansfield, Milner e Pevehouse (2004) estudaram as fontes da cooperação 

internacional através da formação de acordos de tarifas preferenciais (preferential trade 

agreements) e concluíram que países com uma quantidade maior de VPs são menos 

propensos a cooperar. Isso porque os líderes se deparam com uma vasta gama de interesses 

de grupos domésticos com habilidade para bloquear iniciativas políticas, fazendo assim com 

que a cooperação internacional seja dificultada. O aumento do número de VPs nunca 

ampliará e freqüentemente diminuirá o alcance dos acordos que satisfariam os países 

envolvidos na negociação internacional, reduzindo, assim, as possibilidades cooperação entre 

eles (Mansfield, Milner e Pevehouse 2004, p. 2).  

O Executivo e o país estrangeiro sabem que o acordo precisa ser aceitável ao VP 

doméstico. Para não correr o risco de ver o acordo não ratificado, o Executivo precisa 

antecipar a reação da Legislatura ao acordo internacional e certificar-se de que ele é 

domesticamente aceitável. Quanto mais domesticamente contencioso for o acordo em 

negociação, mais provável será que o governo tenha de encarar um processo de ratificação 

mais formal e estrito (Mansfield, Milner e Pevehouse 2004, p. 8).  

A cooperação internacional em política comercial requer que os países alterem suas 

políticas, reduzindo suas barreiras ao comércio. Para isso, precisam sair do status quo, 

concordando em alterar suas políticas comerciais. Entretanto, isso tem conseqüências 

distributivas no plano doméstico: cria os “vencedores”, que ganham com a mudança na 

política, e os “perdedores”, que arcarão com os custos. A existência de um VP que represente 

as preferências dos “perdedores” tornará mais difícil e improvável a mudança na política 

comercial e a cooperação. O aumento do número de VPs faz com que a probabilidade de que 

pelo menos um deles represente os perdedores com a liberalização também aumente, 

reduzindo assim as chances de um acordo de tarifas preferenciais (Mansfield, Milner e 
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Pevehouse 2004, p. 15). Daí a conclusão desses autores que o aumento no número de VPs 

diminui as possibilidades de cooperação.  
Procurando compreender como as instituições políticas influenciam os resultados 

econômicos, Henisz (2004) aponta que há uma forte correlação entre as estruturas que 

promovem os checks and balances e a estabilidade política. Os checks and balances reduzem 

a volatilidade política e a responsividade dessas políticas às volatilidades do ambiente 

macroeconômico através de dois mecanismos: 1) reduzem a habilidade dos políticos em 

responder a incentivos de curto prazo para favorecer determinado grupo em detrimento de 

outro, ou para transferir recursos do setor privado para o setor público; 2) em Estados 

caracterizados por múltiplos VPs independentes, essas ações provavelmente serão bloqueadas 

por algum ator político que dependa do apoio dos grupos atingidos pela mudança política 

proposta. Em última instância, esses grupos gozam de um veto operacional (Henisz 2004, p. 

6).  

Minnich (2005), estudando o impacto das instituições domésticas na maior ou menor 

adesão de um Estado a organizações intergovernamentais, concluiu que o desenho 

institucional afeta o policy-making de política externa nas democracias ao longo de duas 

dimensões: A estrutura eleitoral e a estrutura constitucional. As variações na primeira 

dimensão causam alterações nos incentivos recebidos pelos decision-makers. As variações na 

segunda dimensão afetam a habilidade de um governo em aderir a organizações 

internacionais. Isso porque a Constituição pode dispersar o poder entre várias instituições, e 

quanto mais VPs houver, mais difícil será o processo de policy-making, dificultando-se dessa 

forma o envolvimento do Estado com organizações intergovernamentais. 

Mansfield, Milner e Pevehouse (2005) investigaram as condições pelas quais um 

Estado opta por participar de um acordo de integração regional e qual o nível de integração 

(área de tarifas preferenciais, zona de livre comércio, união aduaneira, comunidade 

econômica). Eles argumentam que o aumento da quantidade de VPs reduz a propensão de 

Estados democráticos em aderir à integração regional. Isso porque o aumento do número de 

VPs aumenta a probabilidade de que um grupo prejudicado pela integração seja representado 

por um dos VPs e, conseqüentemente, queira bloquear a integração. Em relação ao grau de 

integração econômica, quanto maior ele for, mais campos econômicos serão afetados, 

provavelmente maior será a quantidade de atores afetados pela integração, maior será a 

probabilidade de que parcela da sociedade calcule que será adversamente afetada pelo 

aprofundamento da integração e, conseqüentemente, maior será a oposição à integração. 
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O’Reilly (2005) tenta explicar as variações na política comercial quando o país é 

confrontado com condições internacionais em mutação. Ele enfatiza o papel das instituições, 

importantes por se situarem entre as demandas (sociais) por políticas e os resultados dessas 

demandas. São elas, assim, quem afeta a habilidade dos grupos de interesse em influenciar o 

policy-making. Quando as pessoas estão insatisfeitas com os resultados distributivos das 

forças de mercado, elas tentam usar o processo político para regular ou anular essas forças 

(O’Reilly 2005, p. 668). Para saber como as instituições domésticas afetam a forma pela qual 

o Estado responde aos fluxos econômicos, O’Reilly relaciona a fragmentação do Estado e os 

VPs, por um lado, com as mudanças em barreiras tarifárias e não-tarifárias, pelo outro lado. 

Isso se deveria ao fato que a habilidade dos grupos de interesse em influenciar a política é em 

função do número de pontos de veto (O’Reilly 2005, p. 656). Ele conclui que, quanto maior o 

número de pontos de veto (fragmentação) de um Estado, menores serão as alterações nas 

barreiras tarifárias e não-tarifárias. 

Henisz e Mansfield (2006) argumentam que os efeitos das condições 

macroeconômicas sobre a política comercial serão atenuados pelo aumento do número de 

pontos de veto. A deterioração das condições macroeconômicas é uma fonte potencial para 

sentimentos protecionistas. O desemprego, segundo eles, é a fonte mais importante de 

demandas protecionistas. Contudo, até que ponto essas condições reduzirão a abertura 

comercial dependerá principalmente das instituições políticas domésticas pelas quais essas 

demandas serão filtradas.  

Nos sistemas políticos com uma quantidade maior de pontos de veto, é mais difícil de 

se mudar uma política existente e, portanto, os efeitos das condições macroeconômicas na 

política comercial serão mais fracos nesses Estados fragmentados (“fragmented states”) do 

que nos Estados caracterizados por um governo altamente centralizado (“highly centralized 

government”). Nas democracias, a fragmentação e os grupos de interesse terão um impacto 

maior na abertura comercial. Henisz e Mansfield dizem que isso se deve ao fato que as 

restrições eleitorais forçam os líderes democráticos a serem mais responsivos às demandas 

sociais. Já os líderes autocráticos podem mudar políticas com maior facilidade, dado que não 

estão sujeitos aos controles de accountability (Henisz e Mansfield 2006, p. 190).  

Entretanto, Henisz e Mansfield argumentam que os governos democráticos serão 

menos responsivos às pressões sociais à medida que o número de pontos de veto na estrutura 

de policy-making do sistema político aumenta. Isso porque o resultado político deve situar-se 

em um ponto que agrade a todos os atores com poder de veto, o que se torna mais difícil com 

o aumento da quantidade desses atores. Já nas democracias estáveis com poucos pontos de 
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veto, eles encontraram que altas taxas de desemprego levam a medidas protecionistas. 

Dessarte, o aumento do número de pontos de veto faz com que mudanças na política 

comercial existente sejam mais difíceis.  

 

4.5 Fortalecendo o negociador e superando o veto: o fast track 

 

Inicialmente, defino o fast track (FT) como o acordo entre o negociador (Executivo) 

e seu principal (Legislativo) norte-americanos para reforçar a posição relativa do 

negociador na barganha internacional, através do conhecimento prévio do winset do 

principal. Isso terá como conseqüência a redução da probabilidade de defecção involuntária 

por não se conseguir obter a aceitação do acordo por parte do Nível 2. O medo da defecção 

involuntária (ver seção 4.2.1) pode ser tão fatal quanto a própria defecção voluntária. Em 

alguns casos, pode ficar até mesmo difícil para a outra parte na negociação identificar se a 

defecção foi involuntária ou não. A credibilidade do negociador fica, dessa forma, em xeque. 

Por ele correr o risco de ser incapaz de garantir que o acordo será ratificado domesticamente, 

a verossimilhança de seus comprometimentos será baixa (Putnam 1993, pp. 440-441). 

Por meio do mecanismo de FT, o negociador externo pode inspirar mais confiança à 

sua contraparte na negociação, reduzindo-se a necessidade de side payments compensatórios. 

No plano interno, o negociador terá o prévio conhecimento do winset do Nível 2 e saberá 

com maior precisão até onde poderá fazer concessões na barganha que se desenvolverá no 

Nível 1. Também não precisará se empenhar na construção de uma aliança para a aprovação 

do acordo, já que recebeu, de certa forma, uma “aprovação prévia” para fazer acordos até os 

limites preestabelecidos.  

O principal (Legislatura), por sua vez, poderá controlar o seu agente por meio de 

mecanismos como o acompanhamento congressual das negociações, a participação na missão 

comercial e consultas com o Executivo. Ainda, o principal dispõe de sanções como a 

cassação da autoridade de FT e a não-ratificação do acordo final.  

O FT é uma saída institucional para superar as barreiras institucionais nas relações 

entre o Executivo e o Legislativo norte-americanos. Quando o governo negocia um acordo 

comercial, há ganhadores e perdedores. Grupos de pressão se mobilizam no Congresso e, se 

este for votar o acordo ponto por ponto ou emendá-lo, a posição dos negociadores externos 

norte-americanos seria insustentável. Isso porque os legisladores, para atenderem a interesses 

paroquiais, poderiam desfigurar o acordo firmado pelo Executivo e a parte estrangeira, 

reduzindo, destarte, a confiança de outros países na capacidade de negociação da 
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Administração norte-americana. Com o FT, o Congresso restringe-se a votar a favor ou 

contra o acordo por inteiro, abrindo mão, assim, de seu poder de propor emendas. O 

Congresso também se compromete em estabelecer um prazo para implementar internamente 

a legislação criada pelo tratado. O Executivo, por sua vez, agirá coordenadamente com o 

Congresso, consultando-o e mantendo-o informado durante as negociações no Nível 1.   

 

4.5.1 Evolução 

 

Constitucionalmente, o presidente norte-americano tem poderes para negociar e fazer 

acordos com países estrangeiros. Contudo, ele não tem poderes para estabelecer tarifas, a não 

ser que receba autorização do Congresso para isso. Até o século XX, a regulação do 

comércio exterior era quase exclusivamente uma prerrogativa congressual. A década de 1930 

presenciou um marco na mudança da política comercial norte-americana. Enquanto o mundo 

se protegia com barreiras comerciais na tentativa de mitigar os efeitos da Grande Depressão, 

os Estados Unidos procuraram liberalizar o comércio através do Reciprocal Trade Agreement 

de 1934. Essa lei autorizou o presidente a negociar reduções recíprocas de tarifa e 

implementá-las por decreto (proclamation), retirando a necessidade de uma lei específica que 

o fizesse. Ou seja, ela “pré-aprovou” que o presidente reduzisse tarifas em acordos 

recíprocos. Desde então, o Congresso vem delegando ao presidente poderes em política 

comercial, tendo sido a autorização concedida em 1934 renovada onze vezes até 1962. 

Em 1962, nas negociações da Rodada Kennedy do GATT, o Congresso concedeu ao 

presidente autorização para negociar reduções tarifárias e eliminar certas tarifas (Brainard e 

Shapiro 2001). Essa maior delegação foi condicionada a uma também maior supervisão 

congressual, que incluía a participação de quatro membros do Congresso na delegação 

comercial norte-americana e o fornecimento ao Congresso de cópias do acordo juntamente 

com explicações (rationale) para entendê-lo. Não estavam incluídos nessa autorização, 

todavia, poderes para negociar as barreiras não-tarifárias. 

Na Rodada Kennedy, o presidente, mesmo sem fast track para negociar barreiras não-

tarifárias, chegou a acordos acerca de duas importantes barreiras não-tarifárias: O American 

Selling Prices e um conjunto de regras concernentes ao dumping. A não aprovação desses 

acordos pelo Congresso colocou os negociadores norte-americanos em uma posição delicada, 

pois eles seriam vistos como incapazes de conseguir que os acordos por eles negociados 

fossem aprovados em casa.  
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Com o aumento da importância das discussões sobre barreiras não-tarifárias, fez-se 

necessária uma delegação de poderes maior, que abrangesse também esse ponto de discussão 

nas negociações internacionais. Ainda, percebeu-se que a ratificação do acordo item por item 

inibia a negociação internacional (Putnam 1993, p. 449). Isso porque partes do acordo 

corriam o risco de serem rejeitadas ou alteradas pelo Congresso norte-americano, causando 

assim incertezas nos países que negociassem com os EUA e reduzindo, dessarte, as chances 

de cooperação comercial com os EUA.  

Em 1974, durante as negociações da Rodada de Tóquio do GATT, o fast track 

assumiu as configurações atuais. O Trade Expansion Act de 1974 concedeu ao presidente 

autoridade para negociar as barreiras não-tarifárias. O Congresso também se comprometeu a 

ter um processo legislativo mais célere para implementar no ordenamento jurídico norte-

americano a legislação advinda do acordo negociado, a não propor emendas – ou seja, 

comprometeu-se a votar o acordo indivisivelmente (single up or down) –, a colocar limites 

para o debate parlamentar e a fixar um prazo fatal para votar a legislação. Em troca desse 

aumento na delegação, o presidente se comprometeria a perseguir os objetivos especificados 

pelo Congresso nas negociações internacionais, a consultar-se com um comitê congressual 

antes e durante as negociações e a notificar o Congresso que entrará em negociações com 

pelo menos 90 dias de antecedência. Ainda, o presidente também se comprometeria a 

encaminhar ao Congresso um projeto de lei (bill) para implementar o acordo no ordenamento 

jurídico interno, juntamente com um rationale para o seu entendimento. Para melhorar a 

comunicação entre os negociadores do Nível 1 e os seus principais do Nível 2, o Trade 

Expansion Act de 1974 também criou comitês do setor privado (private-sectors committees) 

(Putnam 1993, p. 449).  

Essa autorização para negociação de barreiras não-tarifárias juntamente com o 

processo legislativo mais célere ficou conhecida como fast track.  

Brainard e Shapiro (2001) dividem o FT em três partes: mecanismos de supervisão 

congressual, procedimentos legislativos e hipóteses de cassação do mandato. Os mecanismos de 

supervisão congressual estabelecem os requisitos que o presidente deve preencher para poder obter o 

FT e garantir que os objetivos do principal (Congresso) serão perseguidos. Na década de 1990, 

esses objetivos estavam ligados às discussões sobre padrões trabalhistas e de meio-ambiente. 

Por meio desses mecanismos, o presidente deve: Notificar o Congresso antes de entrar em 

negociações ou de assinar um acordo; transmitir imediatamente o texto do acordo, 

certificando que os objetivos do Congresso foram perseguidos; e enviar um projeto de lei a 

fim de que o Congresso possa codificar o tratado de acordo com as leis norte-americanas. 
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 Os mecanismos concernentes aos procedimentos legislativos estabelecem prazo para 

a apreciação do projeto de lei nos comitês competentes na House of Representatives e no 

Senado; estabelecem prazo para a apreciação do projeto nesses comitês (45 dias legislativos); 

limitam os debates em plenário a vinte horas em cada câmara da Legislatura; e, ainda, 

especificam que, após deixar esses comitês, o projeto deverá ser votado nas duas Casas do 

Congresso norte-americano em não mais do que 15 dias legislativos. Não há a possibilidade 

de um joint committee28, dado que o projeto de lei é o mesmo para ambas as casas. 

Quanto às hipóteses de cassação, o FT pode ser retirado do presidente em qualquer 

momento, devido à rejeição por qualquer das Casas do Congresso, nos casos de falhas na 

notificação, falhas nas consultas, falhas na transmissão do texto e falhas nas condições do 

projeto de lei que internaliza o tratado negociado pelo Executivo.  

O Trade Act de 1974 concedeu ao presidente autoridade de FT por cinco anos, prazo 

que seria estendido por mais oito anos com o Trade Agreements Act de 1979. Em 1988, o 

Omnibus Trade and Competitiveness Act renovou a autorização de FT para o presidente até 

1991, com a possibilidade do presidente solicitar ao Congresso prorrogação por mais dois 

anos. De 1974 a 1994, o presidente obteve continuamente a concessão do FT. Cinco grandes 

acordos foram negociados sob autoridade de FT: dois acordos multilaterais na Rodada  

Tóquio do GATT, a Rodada Uruguai do GATT, acordos de livre comércio com Israel e 

Canadá e o NAFTA. Nenhum acordo foi rejeitado sob procedimento de FT (Sek 2002).  

 

4.5.2 Impasse na década de 1990 

 

Com a expiração de sua autoridade de FT havia três anos, o presidente Clinton pediu 

renovação ao Congresso. Em 16.9.1997, Clinton submeteu ao Congresso a sua proposta de 

extensão do FT sob o nome de Export Expansion and Reciprocal Trade Agreement Act of 

1997. A proposta foi amplamente criticada, tanto por republicanos como por democratas. 

Estes se opuseram à proposta porque ela não incluía provisões relativas ao trabalho e meio-

ambiente entre seus objetivos principais. Os republicanos, por sua vez, opuseram-se 

terminantemente à inclusão desses temas (Sek 2002). Os sindicatos temiam que houvesse a 

perda de empregos norte-americanos devido à entrada de produtos estrangeiros mais baratos e 

                                                 
28 Caso a House of Representatives e o Senado aprovem diferentes versões de uma mesma lei, procurar-se-á 
chegar a um consenso entre as duas casas sobre a lei através de um joint committee. Cf. The Concise Oxford 
Dictionary of Politics.  
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também devido à mudança de plantas industriais dos Estados Unidos para países com mão-

de-obra mais barata. 

Na década de 1990, a maioria dos democratas foi eleita em Estados com regras de 

closed shop29, cujos eleitores estão mais preocupados com questões trabalhistas. Segundo as 

constatações de Conley (1999), as pressões dos eleitorados (constituencies) foram o principal 

fator da oposição parlamentar ao pedido de FT do presidente Clinton, especialmente entre os 

democratas. Desde a aprovação do NAFTA, cujas negociações tinham sido iniciadas na 

administração Bush, em novembro de 1993 por 234 votos a favor (102 democratas e 132 

republicanos) e 200 votos contra, o apoio dos democratas ao livre-comércio vinha caindo 

(Chase e Kessler 2001). 

Nas Tabelas 4.1 e 4.2, podemos ver que na década de 1990, com exceção da votação 

do FT em 1994, os democratas se posicionaram a favor de medidas protecionistas, ao 

contrário dos republicanos, que mostraram maior apoio ao livre-comércio. Em 1998, os 

democratas chegaram ao ponto de derrotar o próprio presidente Clinton, eleito pelo Partido 

Democrata. Esse fato pode servir como indicativo da alta mobilização de coalizões contrárias 

à abertura comercial, coalizões essas formadas pelos grupos que terão seus interesses 

atingidos pela concorrência estrangeira.  

 
Tabela 4.1 - Votação na House of Representatives

Dem. %Dem Rep. %Rep.
Contra o fast track em 1991 170 65% 21 13%
NAFTA (sim) 102 40% 132 75%
Fast Track 1994 (sim) 145 59% 150 87%
Fast Track 1998 (sim) 29 15% 151 68%
Quotas para o aço (sim) 197 94% 91 42%

Fonte: Brainard 2001

 
 

                                                 
29 Pelas regras do closed shop, somente os trabalhadores ligados a sindicatos podem ser contratados. Cf. The 
Concise Oxford Dictionary of Politics. 
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Tabela 4.2 - Votação no Senado

Dem. %Dem. Rep. %Rep.
Contra o fast track em 1991 31 57% 5 12%
NAFTA (sim) 26 48% 35 78%
Fast Track 1994 (sim) 39 76% 37 90%
Fast Track 1997 (sim) 26 58% 42 78%
Quotas para o aço (sim) 27 60% 15 28%

Fonte: Brainard 2001

 
 

Na busca pela renovação do FT, o presidente Clinton teve de enfrentar a ira dos 

grupos trabalhistas, ainda ressentidos por causa da aprovação do NAFTA. Diante da intenção 

presidencial de expandir o NAFTA para países da América Central e da América do Sul, os 

democratas questionaram se poderiam confiar na intenção presidencial de incluir o Chile no 

NAFTA em termos que favorecessem as constituencies democratas (Conley 1999). Não 

foram somente os interesses ligados ao trabalho que fizeram lobby intenso contra o pedido do 

presidente Clinton, mas também os ambientalistas (exigindo salvaguardas internacionais) e as 

indústrias que se opunham à competição com produtos estrangeiros fizeram lobby contra a 

renovação da concessão de FT. A data da votação da proposta de FT foi marcada para 

setembro de 1998, muito próxima das eleições de midterm30 de novembro de 1998. Isso 

dificultou tanto para os democratas quanto para os republicanos protecionistas apoiarem a 

concessão do FT. Segundo Feinberg (2003), os sindicatos, os ambientalistas e outros críticos 

da globalização se uniram aos interesses agrícolas e protecionistas tradicionais para levantar 

questões acerca das alianças comerciais Norte-Sul, ficando essa contenda evidente na 

inabilidade do presidente Clinton em conseguir a concessão de FT. Embora, segundo Conley 

(1999), o procedimento de FT tenha sido designado como um mecanismo para mitigar as 

pressões das constituencies sobre os legisladores (Conley 1999, p. 797), foi por causa das 

próprias constituencies que o pedido de FT teria sido negado pelo Congresso.  

No Senado, o presidente Clinton conseguiu que sua proposta fosse aprovada, tendo 

obtido maioria nos dois partidos. Mas, em 25.9.1998, a proposta de FT foi votada no plenário 

da House of Representatives, sendo rejeitada por 243 votos (contra) a 180 votos (a favor). 

Desses 180 votos a favor, apenas 29 votos eram de democratas, ao passo que 151 votos – a 

ampla maioria dos que apoiaram o pedido de FT – eram republicanos, como se pode ver na 

Tabela 4.1. Dos votos contra, 171 foram democratas (partido governista) e apenas 71 
                                                 
30 Eleições legislativas que ocorrem enquanto o mandato presidencial ainda está pela metade 
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republicanos (oposição). A ausência de medidas protecionistas de facto (padrões ambientais e 

trabalhistas) foi apontada por muitos democratas como o principal motivo para eles 

romperem com o presidente Clinton na questão da concessão de FT em 1998 (Karol 2000, p. 

839). É bom lembrar que, embora o governo estivesse dividido, já que a House of 

Representatives era controlada pelos republicanos, foi do Partido Democrata de onde partiu a 

mais ferrenha oposição ao FT, enquanto que o Partido Republicano foi quem deu maior apoio 

ao pedido de renovação do FT.  

A teoria dos veto players enfatiza a importância do controle da agenda. O ator que 

controla a agenda tem uma posição vantajosa, dado que ele pode considerar o winset dos 

outros atores como sua restrição e, dessa forma, fazer a proposta que possibilita um resultado 

mais próximo do seu resultado preferido (Tsebelis 2002, p. 34). Nos EUA, é o líder da 

maioria na House of Representatives (House Majority Whip) quem estabelece a agenda31. 

Assumindo, consoante a literatura na área, que o presidente é menos protecionista (i.e., mais 

liberal) que o Congresso e que o Partido Republicano é menos protecionista que o Partido 

Democrata, temos que em 1997/1998, na relação entre o presidente democrata Clinton e a 

maioria republicana na House of Representatives, o que se discutiria seria o maior ou menor 

grau de liberalização comercial. 

 O que aconteceu em 1997/1998, contudo, foi um debate sobre se haveria 

liberalização, graças à ferrenha oposição feita pela minoria democrata na House of 

Representatives. Isso me leva a concordar com Sherman (2002b) e concluir que, para o 

estudo do comportamento de um VP coletivo, as preferências dos atores partidários são mais 

importantes do que saber qual partido está no controle da Casa, ou seja, as preferências dos 

atores são mais importantes do que o fato do governo estar ou não dividido (dividido na 

acepção tradicional de o Executivo ser controlado por um partido e o Congresso por outro). 

No sistema norte-americano, isso pode ser bem percebido quando se considera que, 

historicamente, os presidentes democratas têm-se mostrado mais a favor do livre-comércio do 

que os presidentes republicanos; ao passo que, no Legislativo, o Partido Republicano é mais 

favorável ao livre comércio do que o Partido Democrata (Karol 2000).  

Embora a House of Representatives fosse controlada por republicanos, a oposição ao 

pedido de FT do presidente Clinton veio majoritariamente do próprio Partido Democrata. 

Unindo-se a oposição parlamentar democrata com alguns congressistas republicanos 

contrários ao pedido presidencial de FT, conseguiu-se formar uma coalizão de veto para 

                                                 
31 Sobre controle da agenda, ver seção 3.2.2.2. 
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barrar o projeto presidencial. Mantida a relação entre votos republicanos a favor e votos 

republicanos contra na proporção de 2:1 (Tabela 4.1), uma House completamente controlada 

pelos republicanos teria aprovado o FT em 1998. Ainda na defesa de que a cooperação entre 

Executivo e Legislativo depende mais do fato das preferências dos atores do que da divisão 

do governo, é bom lembrar que em 1991 o governo também se encontrava dividido e o 

presidente republicano Bush conseguiu obter renovação do FT na House of Representatives 

controlada pelos democratas.  

O FT só voltaria a ser concedido a um presidente norte-americano em 2002, com o 

Trade Promotion Authority.  

 
4.5.3 Resolvendo problemas 

 

O FT é importante para o Executivo norte-americano porque os acordos comerciais 

envolvem inúmeros itens, sobre os quais podem recair vários interesses. Ficaria difícil para o 

negociador norte-americano chegar a um acordo comercial internacional, dado que qualquer 

concessão feita pelo presidente norte-americano poderia ser desfeita pelo Congresso, o que 

colocaria em risco a credibilidade internacional do negociador norte-americano.  

Se cada grupo no Nível 2, cada qual com seus próprios interesses, pudesse interferir 

nas negociações no Nível 1 para defender seus interesses, o acordo resultante provavelmente 

não seria ratificável pelos países contratantes. Dessa forma, é necessário que haja um único 

negociador representando todos os eleitorados (constituencies) do país. O negociador se verá, 

entretanto, diante de trade-offs entre diferentes assuntos e interesses (Putnam 1993, pp. 446-

447). Porque o negociador (Executivo) tem de lidar com o problema de coordenar os diversos 

interesses de seus principais (congressistas), a delegação da política comercial deve conter 

pontos claros e específicos, de forma a assegurar à outra parte na negociação internacional de 

que ela não estará barganhando com cada um dos indivíduos que compõem o principal (i.e., 

cada um dos congressistas), mas sim com um único agente: O negociador, representante dos 

interesses do país como um todo. 

O FT não é, como alguns pensam, um cheque em branco para o Executivo norte-

americano. É uma delegação altamente condicionada. Em termos de controle do principal 

sobre o agente, o FT assume a forma de controle ex ante porque é uma delegação temporária 

e indica quais os procedimentos que devem ser seguidos pelo agente; e, também, é uma 

forma de controle ex post, pois o Congresso mantém contínua supervisão ao logo das negociações, 

podendo revogar a autoridade concedida e, ainda, não ratificar o acordo negociado pelo 
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Executivo. Como De Bièvre e Dür (2005) colocam, o Legislativo não abriu mão de suas 

competências em matéria de política comercial; antes, ele tem aumentado o grau de controle 

de acordo com o aumento dos poderes concedidos na delegação dessa política (De Bièvre e 

Dür 2005, pp. 1272-1273).  

 

4.5.3.1 Informação por delegação 

 

Segundo Coleman (1998), os elementos de um sistema mínimo são: a) atores e coisas 

sobre as quais se tenha controle e interesse; e b) relações entre atores e coisas (recursos) – os 

meios como se relacionam o controle sobre os recursos e os interesses sobre os mesmos. A 

conexão dos atores aos recursos se dá através de duas relações: a) seu controle sobre os 

recursos; b) seu interesse sobre os recursos. A ação, diz Coleman, tem o propósito único de 

aumentar a capacidade do indivíduo em atingir seus interesses. Surge a interdependência 

entre as ações dos atores individuais. As trocas entre os atores têm função crucial, pois é 

através das trocas que se reduz a discrepância entre os interesses sobre os recursos e o 

controle sobre os mesmos, podendo chegar-se a um equilíbrio ótimo de Pareto quanto à 

expectativa da realização de interesses dos atores (Coleman 1998, pp. 38-39).  

Os atores institucionais em política comercial no sistema norte-americano são o 

Legislativo e o Executivo, cada qual com seus próprios recursos e com suas próprias 

competências em matéria de política comercial. Daí pode surgir um problema de ação 

coletiva entre o Congresso e o presidente. O Congresso tem, como recurso, poderes em 

matéria de  política comercial, quais sejam, ratificar tratados e fixar tarifas; o presidente, por 

seu turno, detém em seu poder a informação. Segundo Hagan et alii (2001), as questões sobre 

o controle de recursos dentro da coalizão e a importância desses recursos, bem como sob 

quais condições os atores chegam a um acordo em política externa precisam ser respondidas. 

Como visto anteriormente (seção 4.4.1), há uma assimetria de informações entre o Congresso 

e o Executivo. Em razão dessa situação assimétrica em relação ao Executivo e da sua 

situação de informação incompleta, quais incentivos o Legislativo teria para cooperar com o 

Executivo, dado que este pode agir oportunisticamente? (Rezende 2000).  

Dentre as provisões contidas na delegação feita via procedimento de FT, há o 

acompanhamento congressual nas negociações. Além disso, existe a obrigação presidencial 

em prover as informações necessárias ao Congresso, a fim de que este possa entender o 

acordo comercial em negociação, e as consultas com os comitês do Congresso. Através das 

consultas e do acompanhamento congressual, o FT provê informação ao Legislativo. Isso 
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aumenta a probabilidade de que ele coopere com o Executivo e ajuda a diminuir os 

problemas de coordenação entre os dois poderes. Assim, o Congresso delega ao Executivo 

poderes em política comercial em troca de maior informação. Com maiores poderes na 

política comercial, o Executivo (i.e., o negociador americano) fortalece sua posição nas 

negociações que se desenvolvem no plano externo.  

O procedimento de FT, dessa forma, soluciona um problema de ação coletiva entre o 

Congresso e o Executivo na feitura da política comercial. Ao Congresso, serve porque 

aumenta a informação que lhe é disponibilizada; ao Executivo, serve porque lhe dá maior 

poder de decisão (decisiveness), fortalecendo sua posição relativa nas barganhas 

internacionais. 

 

4.5.3.2 Fortalecendo o negociador - revelando as preferências  

 

Como vimos na seção 4.1, os resultados das negociações no Nível 1 só serão 

ratificados se também estiverem contidos no winset do Nível 2. Para que um acordo 

internacional seja possível, ele precisa não só estar localizado na área em que os winsets dos 

negociadores dos países A e B se sobrepõem, mas também na área em que seus winsets e os 

winsets de seus principais (constituents) domésticos se sobrepõem, caso haja necessidade de 

ratificação por esses atores domésticos. O  winset do Nível 2 funciona como uma restrição do 

winset do Nível 1.  

Como vimos no capítulo 3, o tamanho do winset do VP coletivo é em função das 

regras de votação. Quanto maior o coeficiente estabelecido pela regra de votação para a 

formação da vontade do VP coletivo, maior será a quantidade de decision-makers individuais 

que precisarão entrar em acordo e menor será o espaço para acordos, isto é, menor será o 

winset do VP coletivo. 

Por possuir dispositivos limitando os debates parlamentares, o FT inibe a prática do 

filibuster no Senado. Ao conter a prática do filibuster, o FT leva o Senado a não se comportar 

como uma instituição supermajoritária, haja vista que o filibuster requer maioria qualificada 

de 3/5 dos senadores para a cloture32. Inibindo-se o filibuster, evita-se a necessidade dessa 

maioria qualificada de 3/5, reduzindo-se dessarte a quantidade de decision-makers 

necessários para formar a vontade do VP coletivo, o que aumenta o winset desse ator coletivo 

e, conseqüentemente, amplia o espaço para acordos possíveis.  

                                                 
32 Ver nota à p. 51 
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Portanto, ao limitar o prazo para debates parlamentares, contendo assim a prática do 

filibuster no Senado, o FT tem o efeito de ampliar o winset desse ator. Devido a essa 

ampliação do winset do Nível 2, o FT também abre mais espaço para acordos possíveis no 

Nível 1 (graças à redução das restrições impostas ao negociador desse nível pela ampliação 

do winset do Nível 2), bem como se aumenta a probabilidade de que os winsets do Nível 2 de 

cada uma das partes em negociação se sobreponham, aumentando assim o espaço para 

acordos internacionais.  

É importante lembrar que o prazo estabelecido no FT é para a apreciação congressual 

do projeto de lei enviado pelo Executivo ao Legislativo para implementar o acordo negociado 

no ordenamento jurídico norte-americano, não é para a apreciação do tratado. A aprovação de 

tratados pelo Senado continua requerendo maioria qualificada de 2/3 dos senadores, 

conforme o Art. 2, Sec. 2 da Constituição norte-americana.  

Uma outra forma pela qual o FT reduz o veto no Congresso norte-americano é ao 

impedir a votação por itens do texto do acordo negociado. Os tratados comerciais podem ter 

inúmeros itens negociados, sendo cada um desses itens objeto de diversos interesses. A 

votação de item por item permite que os congressistas que vejam seus interesses afetados por 

alguma das cláusulas do acordo comercial possam negociar o seu desfazimento, dessa forma 

dando margem ao logrolling entre os legisladores. Isso aumenta os custos de transação entre 

os legisladores, pois eles barganharão entre si cláusulas do acordo que sejam de seu interesse; 

aumenta os custos de transação entre o Executivo e o Legislativo, pois não é do interesse 

daquele ver seu acordo desfigurado por este último; e, por fim, aumenta os custos de 

transação entre os EUA e a outra parte na negociação internacional, pois esta quererá que o 

governo norte-americano dê garantias de que o acordo negociado não será desfeito pelo 

Congresso. 

Quando o procedimento de FT impede a votação do tratado por itens, ele evita não só 

a prática de logrolling, como também a possibilidade de que o acordo negociado no Nível 1 

seja desfigurado no Nível 2. Os legisladores não poderão apreciar o mérito de cada item do 

acordo, mas somente o mérito do acordo como um todo. Dessa forma, resta prejudicada a 

prática de logrolling, posto que os legisladores não poderão negociar entre si alterações no 

texto do tratado comercial negociado internacionalmente de modo a satisfazerem seus 

interesses paroquiais. O congressista só poderá se posicionar a favor ou contra o acordo por 

inteiro. Assim, ao não permitir a votação do acordo ponto por ponto, o procedimento de FT 

reduz o poder de veto do Legislativo. Ao evitar que o logrolling no Congresso norte-

americano possa desfigurar o acordo negociado internacionalmente, obtém-se o duplo efeito 
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de, por um lado, reduzir os custos de transação entre o Executivo e o Legislativo e, por outro 

lado, aumentar a confiança depositada no negociador norte-americano pelo país estrangeiro, 

que não mais terá receios quanto a alterações unilaterais no tratado pelo Congresso.  

Essa abertura de um maior espaço para manobras fortalece a posição do negociador 

norte-americano no Nível 1. A garantia de que o tratado será votado por inteiro, sem que ele 

seja alterado pelo Congresso, e a maior probabilidade de que ele será aceitável em casa 

reduzem a incerteza da outra parte contratante e, conseqüentemente, aumentam o valor 

esperado do acordo. Isso reduz a demanda de compensações (side payments) pela outra parte 

na negociação internacional para compensar sua situação de incerteza (Putnam 1993a, p. 

453). A maior certeza providenciada pelo FT ao país estrangeiro faz com que o negociador 

norte-americano precise dar menos garantias acerca da ratificação do acordo comercial pelo 

Legislativo do que em uma situação de ausência de FT.  

O FT, através do estabelecimento dos objetivos do Congresso a serem perseguidos 

pelo presidente e das consultas, propicia ao negociador norte-americano a identificação 

prévia do winset do Nível 2 antes de entrar em negociações internacionais. Destarte, ele 

saberá com maior precisão até onde poderá fazer concessões à outra parte na barganha 

internacional. Isso reduz a probabilidade de que o acordo negociado no Nível 1 seja rejeitado 

pelo Nível 2 por se localizar em uma área onde não há sobreposição dos winsets dos Níveis 1 

e 2 – ou seja, reduz a probabilidade da defecção involuntária. O Senado norte-americano tem 

um histórico notável de não-ratificação de tratados firmados pelo presidente, a exemplo da 

Liga das Nações, da Organização Internacional do Comércio e do American Selling Prices 

(Rodada de Tóquio da OMC), dentre outros. 

As figuras 4.2 e 4.3 ilustram a importância de se saber o winset do Nível 2: 

 
 

E*_________[N1______E2]___[N2_________E1]______[N3________N* 
 
Figura 4.2: Acordos possíveis sem considerar o winset do Congresso 

 
 

 
E*_________[N1 ______E2]___[N2___[C1___E1]______[N3__[C2___N*___C* 
 
Figura 4.3: Acordos possíveis considerando o winset do Congresso 
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Na Figura 4.2, as possibilidades de acordo estão situadas onde os winsets do 

negociador norte-americano (N) e do país estrangeiro (E) se sobrepõem, ou seja, no intervalo 

localizado entre N1 e E1. Contudo, o acordo negociado no Nível 1 precisará ser ratificado 

pelo Nível 2. O espaço para acordo, assim, não será necessariamente o intervalo 

compreendido entre N1 e E1, dado que o winset do Legislativo não está sendo levado em 

consideração. Conquanto haja grande espaço para um acordo, permanece a incerteza quanto à 

sua ratificação. Na Figura 4.3, foi introduzido o Congresso (C) e seu winset. O país 

estrangeiro continua assumido como unitário. Assumindo-se que o presidente (negociador) é 

menos protecionista do que o Congresso, o ponto ideal deste situar-se-á mais à direita de N*. 

Destarte, a margem real para acordos estará localizada no intervalo compreendido entre C1 e 

E1, intervalo no qual os winsets do Congresso e do país estrangeiro se sobrepõem. Acordos 

em pontos mais à direita de E1 serão inaceitáveis para o país estrangeiro e acordos 

localizados mais à esquerda de C1 não serão aceitos pelo Congresso, conquanto ainda estejam 

localizados no winset do negociador.  

Na Figura 4.3, podemos levar em consideração o impacto das regras do FT sobre o 

winset do Congresso. Sem o estabelecimento do prazo para a implementação da lei que 

internaliza o acordo negociado no ordenamento jurídico norte-americano, sem a limitação 

dos debates em plenário e sem a vedação da votação item por item, o winset do Congresso se 

estenderia até algum ponto mais à direita de C1, o que reduziria ainda mais o espaço para 

acordos ou mesmo os impossibilitaria. 

Como o Congresso identifica seu winset na concessão de FT (já que estabelece seus 

objetivos a serem perseguidos pelo Executivo nas negociações internacionais), o negociador 

pode argumentar com maior verossimilhança que o acordo não será aceito em casa. Isso é 

possível porque se sabe previamente que os winsets do país estrangeiro, do negociador e do 

Congresso se sobrepõem apenas no intervalo localizado entre C1 e E1. A ameaça de não-

ratificação doméstica do acordo por ele se situar além da restrição imposta pelo winset do 

Nível 2 poderá ser usada pelo negociador com maior credibilidade. O acordo, que antes 

poderia se localizar em algum lugar mais próximo do ponto ideal do país estrangeiro (E*), 

agora será deslocado para algum ponto mais próximo ao ponto ideal do negociador (N*), já 

que, para ser possível, o acordo terá de se localizar no intervalo compreendido entre C1 e E1, 

intervalo no qual o winset do Nível 2 (Congresso) se sobrepõe ao winset do país estrangeiro.  

Dessa forma, o FT possibilita ao negociador norte-americano a conclusão de acordos 

comerciais que se localizem mais próximos de seu ponto ideal, podendo-se assim obter 

maiores concessões da outra parte na barganha internacional. Em uma situação na qual o 
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winset do Nível 2 não fosse anteriormente conhecido, a ameaça da não-ratificação pelo 

Congresso poderia soar para a outra parte como um blefe. Poderia, também, levá-la a exigir 

que o negociador norte-americano assegurasse previamente poderes para entrar em 

negociações (Putnam 1993a, p. 442). O FT atua, assim, como um instrumento que fortalece a 

posição do negociador norte-americano nas barganhas internacionais.  
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5. Conclusão 

 

O neo-institucionalismo da escolha racional traz consigo a importância do estudo dos 

atores. Cada ator, com seus recursos e interesses, procura maximizar a satisfação de seus 

interesses e enfrenta a restrição imposta pela limitação dos recursos disponíveis. Ao ser 

confrontado com outros atores, que também têm seus recursos e interesses, surgem as 

instituições. São as instituições quem permite aos atores interagirem em um ambiente mais 

estável, com maior informação e maior predição com relação ao comportamento alheio. É 

nesse ambiente institucional que eles poderão permutar seus recursos e perseguir seus 

interesses.  

O desenho institucional de um país pode levar à criação de múltiplos pontos de veto, 

pontos esses que podem levar a impasses. Em política comercial, o aumento da quantidade de 

atores com poder de veto resulta em uma menor cooperação internacional (Kotin 1999; 

Mansfield, Milner e Pevehouse 2004 e 2005; Minnich 2005). Dessa forma, quanto mais 

fragmentado o Estado for, maior a probabilidade de que as políticas existentes sejam 

mantidas (O’Reilly 2005; Henisz e Mansfield 2006). Entretanto, antes de se fazer uma 

alteração no desenho institucional do Estado, é possível fazer acordos dentro de seu contexto 

institucional para se superar os pontos de veto e, assim, aumentar a agilidade no processo de 

tomada de decisões e a possibilidade de adoção de novas políticas, isto é, de se abandonar o 

status quo.  

Devido a prescrições constitucionais, a política comercial norte-americana é feita de 

maneira fragmentária. O Executivo e o Legislativo norte-americanos têm suas competências 

específicas nessa área. Ao presidente cabe a condução da política externa e ao Congresso cabe 

a regulação do comércio exterior. Levando-se em conta que o Congresso é composto por 

duas Casas, ambas com poder de veto, são três os veto players institucionais envolvidos na 

política comercial norte-americana. Desses três atores, o Senado é um ponto de veto crucial. 

Devido ao filibuster, a regra de votação no Senado passa a requerer uma maioria qualificada de 3/5 

dos senadores, o que permite a uma minoria de 2/5 + 1 dos senadores funcionar como veto player. 

O Executivo norte-americano via-se em posição delicada ao negociar acordos 

comerciais internacionais. A forma como se dá o compartilhamento da política comercial 

tira-lhe muita capacidade decisória (decisiveness). Além disso, o Congresso é um ator ativo 

na política comercial. A necessidade da ratificação dos acordos internacionais pelo Congresso 

pode causar incertezas à outra parte na negociação internacional. Essa situação de incerteza 

reduz o valor esperado do acordo para esse parceiro na negociação, o que pode levá-lo a     
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demandar compensações (side payments) do negociador americano. Este se verá forçado a 

oferecer garantias de que conseguirá uma coalizão doméstica que apóie a ratificação do 

acordo.   

Para fortalecer sua posição nas barganhas internacionais, o Executivo precisava de 

uma maior delegação de poderes em política comercial. Para isso, necessitava da colaboração 

do Congresso. A forma de colaboração veio sob a forma do fast track. O Congresso já vinha 

continuamente delegando poderes em política comercial ao presidente desde 1934 com 

relação às barreiras tarifárias. A partir de 1974, a delegação passou a abranger também as 

barreiras não-tarifárias, sendo a origem do fast track atual. A delegação em política 

comercial, que vinha sendo contínua desde 1934, foi interrompida no período de 1994 a 

2002. A não renovação da delegação nesse período foi fruto de um desacordo entre o 

Legislativo e o Executivo. Em 1994, o prazo do fast track concedido pelo Trade Act de 1988 

expirou completamente. O presidente Clinton teve seu pedido de fast track negado pela  

House of Representatives em 1998 .  

Conquanto em 1998 o governo estivesse dividido, já que a House era controlada pelo 

Partido Republicano, a maior oposição ao pedido de Clinton veio de seus próprios 

correligionários do Partido Democrata. Fosse a House of Representatives inteiramente controlada 

pelos republicanos, e mantida a relação 2:1 votos republicanos a favor da concessão de fast track, o 

presidente Clinton teria obtido, mesmo sob governo dividido, a cooperação do Congresso. Fosse a 

House of Representatives controlada pelo Partido Democrata, o presidente não teria obtido a 

cooperação do Congresso, mesmo sob governo unificado. Mais do que o fato do governo estar ou não 

dividido, parece-nos ser mais importante a convergência das preferências dos atores governamentais 

para se estudar o maior ou menor grau de cooperação entre o Legislativo e o Executivo.  

Como Sherman (2002) coloca, as preferências congressuais e presidenciais estão mais 

próximas quando o governo se encontra dividido. O governo divido, segundo esse autor, é 

construído dentro das linhas partidárias, e não através delas (Sherman 2002, p. 1172). Como 

Tsebelis (1999) coloca, o governo dividido significa que dois dos veto players têm 

preferências diferentes (Tsebelis 1999, p. 592). O que parece ser um tanto instigante é que os 

presidentes democratas são menos protecionistas do que os presidentes republicanos, ao 

passo que, no Congresso, o Partido Republicano é menos protecionista que o Partido 

Democrata (Sherman 2002, p. 1172). Isso nos leva a crer que o governo dividido não 

necessariamente é uma construção de diferentes partidos ocupando posições-chave no 

governo, mas sim uma decorrência da divergência de preferências entre esses atores que 

ocupam posições-chave.  
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Havendo possibilidade de acordo entre o Executivo e o Legislativo, este pode delegar 

ao presidente mais poderes em matéria de política comercial através do mecanismo de fast 

track, deixando-o em uma posição mais confortável nas negociações internacionais. Em 

troca, o presidente proverá maior informação ao Congresso. O acompanhamento congressual 

das negociações e as consultas com o Executivo fazem com que problemas de coordenação 

entre os dois poderes possam ser mais facilmente resolvidos. 

Através do fast track, quando o Congresso estabelece um prazo para votar a 

legislação que implementa o acordo no ordenamento jurídico norte-americano e restringe-se 

a votar o acordo por inteiro, tem-se o duplo efeito de evitar o filibuster e o logrolling. Ao 

evitar o logrolling, as barganhas individuais dos congressistas (barganhas essas que podem 

desfigurar o acordo negociado no Nível 1) não terão mais lugar. Ao evitar o filibuster no 

Senado, inibe-se que uma minoria de 2/5 + 1 dos senadores se comporte como veto player e 

impeça a aprovação do acordo.  

Evitar o filibuster e o logrolling também tem seus efeitos sentidos na arena 

internacional. O empecilho à prática do filibuster faz com que o Senado não se comporte 

como uma instituição supermajoritária, aumenta o seu  winset do status quo e assim permite 

que haja mais espaço para mudanças do status quo. Isso terá reflexos no plano internacional, 

pois o acordo comercial a ser negociado deverá situar-se não apenas na área onde os winsets 

dos negociadores de ambas as partes se sobrepõem, mas também na área onde os winsets dos 

principais do Nível 2 de ambos os negociadores também se sobrepõem. Aumentando-se o 

winset do Nível 2, aumenta-se também o espaço para acordos no Nível 1 que serão 

domesticamente aceitáveis, tendo isso o efeito de reduzir o risco de defecção involuntária 

porque o acordo negociado no Nível 1 não é aceitável pelo principal do Nível 2.  

Ao prescrever que o projeto de lei que incorpora o acordo negociado no ordenamento 

jurídico norte-americano (implementing bill) não pode sofrer emendas, ou seja, que ele será 

apreciado por inteiro, o fast track reduz tanto o veto do Legislativo como a possibilidade de 

que o acordo que foi negociado no Nível 1 seja desfeito ou refeito pelo Nível 2. Ao reduzir os  

receios quanto à desfiguração pelo Congresso norte-americano do acordo negociado 

internacionalmente, o fast track aumenta a confiança que o negociador estrangeiro pode 

depositar no negociador norte-americano. Essa maior certeza propiciada à outra parte na 

barganha internacional pelo fast track reduz a probabilidade de que side payments para 

compensar a incerteza sejam pedidos pelo negociador estrangeiro ao negociador norte-

americano.  
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O fast track ainda fortalece a posição do negociador norte-americano ao fazer com 

que suas ameaças sejam mais críveis. Isso se deve ao fato do winset do Nível 2 se tornar 

conhecido, já que a delegação é condicionada à persecução de objetivos congressionais 

especificados. Como o Congresso é mais protecionista do que o presidente (Lohmann e 

O’Halloran 1994, Milner e Rosendorff 1997, Sherman 2002), seu winset será menor. Assim, 

fica mais crível a ameaça de que o winset do veto player doméstico é pequeno e ele não 

ratificará o acordo porque está localizado fora de seu winset. Isso permitirá que se traga o 

acordo em negociação para uma localização mais próxima ao ponto ideal do Congresso 

(Putnam 1993a; Mo 1995). 

Como um acordo ex ante entre os veto players internos, o fast track tem o condão de 

mitigar os efeitos que o governo dividido pode causar. Zeng (2002) coloca que o governo 

dividido provoca a diminuição da credibilidade das ameaças norte-americanas porque a 

ameaça, para ser crível, precisa ser ratificável. O governo do país estrangeiro só a levará em 

maior consideração se perceber que as preferências do agente e do principal convergem. 

Dado que o fast track funciona como uma “pré-aprovação legislativa” do acordo a ser 

negociado pelo Executivo, desde que sejam cumpridos os requerimentos do Congresso, os 

Estados Unidos poderão comparecer à mesa de negociação internacional como se o governo 

estivesse unificado. O negociador norte-americano estará escudado pelo Congresso.  

Como North (1990) diz, as mudanças institucionais são predominantemente 

incrementais. O fast track serve como exemplo disso. A matriz institucional norte-americana 

continua mantida. Entretanto, ajustes marginais foram feitos no intuito de conferir maior 

capacidade decisória (decisiveness) ao Executivo no plano internacional. Esperamos ter 

mostrado ao longo destas páginas como esse acordo entre o Legislativo e o Executivo norte-

americanos, ao superar pontos de veto impostos pelo desenho institucional do país (mas sem 

precisar alterá-lo), ajuda a fortalecer a posição dos Estados Unidos em negociações de 

acordos comerciais internacionais. 
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ANEXOS 



Anexo I - Glossário 
 
 

Accountability – “Relacionamento que formalmente dá a algum ator o poder de    
vigiar e/ou punir detentores de cargos públicos” (cf. MAINWARING 2003, p. 7).  

Agenda setting, controle de agenda – Arte de controlar a agenda com o intuito         
de se maximizar as chances de se obter um resultado favorável. Isso porque se pode       
chegar a diferentes resultados dependendo da ordem de votação, já que na agregação de 
preferências individuais as preferências podem ser intransitivas (cf. The Concise Oxford 
Dictionary of Politics). 

Barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias – Barreiras tarifárias são taxações 
impostas a produtos importados tendo em vista proteger o mercado doméstico da    
competição estrangeira. As barreiras não-tarifárias podem ser quotas de importação,   
barreiras administrativas, barreiras fitossanitárias, políticas de desestímulo à compra de 
importados, taxação de produtos importados que apresentem um diferencial quanto ao 
produto nacional mas que, para todos os efeitos, são similares. (cf. The Penguin       
Dictionary of International Relations).  

Checks and balances – Sistema de “pesos e contrapesos” ao exercício do poder 
mediante sua divisão. Característica do presidencialismo norte-americano, protótipo dos 
sistemas presidencialistas, nem o parlamento pode interferir nos assuntos interna         
corporis do Executivo ou demitir o presidente, nem o presidente pode interferir nos     
assuntos interna corporis do Legislativo ou dissolver o parlamento. O Judiciário          
também é independente tanto do Legislativo como do Executivo (cf. SARTORI 1996, p.  
101). 

Cloture  - Procedimento usado no Senado dos Estados Unidos para limitar o       
debate parlamentar ao prevenir o filibuster, forçando assim a matéria em apreciação a ir          
à votação. No Senado norte-americano, é necessária uma maioria de 3/5 dos senadores       
para a cloture. (cf. TSEBELIS 1999, p. 592; 2002 pp. 151-152). 

Constituency, constituents – Constituency pode ser entendida como um distrito 
eleitoral. Nos Estados Unidos, cada constituency elege um deputado (representative)           
por maioria simples (plurality). Em sentido mais amplo, pode ser entendida como o         
apoio dado a um político. Os constituents, assim, são os que apóiam um agente (cf. The 
Concise Oxford Dictionary of Politics). 

Decision-making, decision-maker – Decision-makers são aqueles que formulam 
decisões. Podem ser individuais (e.g., o Presidente da República) ou coletivos (e.g., a 
Legislatura). A formulação da vontade do decision-maker coletivo depende da sua regra       
de decision-making: se uma medida será adotada por regra de votação de maioria         
simples, qualificada, unanimidade.  

Decisiveness – Habilidade de tomar decisões com clareza e rapidez.  
Dilema dos prisioneiros – Jogo usado para estudar a ocorrência de cooperação      

entre atores racionais com interesses próprios. Suas duas características são que a         
deserção é a estratégia dominante de cada jogador (não importa o que o outro faça, é     
melhor jogar “deserção”) e que a escolha da estratégia dominante leva a um resultado 
subótimo. O melhor resultado seria ambos escolherem cooperar mas, como devem          
tomar suas decisões simultaneamente e sem saber qual a opção que o outro está       
escolhendo, tem-se o resultado subótimo (cf. TSEBELIS 1998, p. 69 e ss).  

Eficiência de Pareto, ótimo de Pareto – Uma alocação é eficiente de Pareto      
quando pelo menos um indivíduo melhora sua condição sem que nenhum outro  se  sinta  
prejudicado. O ótimo de  Pareto  acontece  quando  não  é  mais  possível  se  fazer  alocações 
eficientes de  Pareto.  Nessa  situação, para  que  alguém  melhore  sua  posição,  é  preciso                   
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que  outro  seja  prejudicado  (o  que seria ineficiente de Pareto).  O conjunto de pontos 
ótimos de Pareto recebe o nome de fronteira de Pareto (pare além deles é impossível ter 
alocações eficientes de Pareto).  

Equilíbrio de Nash – O equilíbrio de Nash é a  combinação  de  estratégias que 
satisfaz ao critério de que  cada  jogador  está  adotando  a  melhor  resposta ao que  os  
demais  jogadores  estão  fazendo,  sendo isso válido para todos os jogadores ao mesmo 
tempo (cf. FIANI 2006, p. 95). 

Estabilidade política (policy stability) – Na teoria dos veto players, estabilidade 
política  é  empregada  no  sentido  de impossibilidade de se produzir legislação que 
possibilite a saída do status quo. Nessa teoria, a estabilidade política pode causar a 
instabilidade do governo ou do regime (cf. TSEBELIS 1995).   

Filibuster – Tentativa de obstrução parlamentar através do prolongamento da 
discussão da matéria. No Senado norte-americano, onde o direito à livre-discussão é 
protegido, é uma prática comum.  Para  que  haja  a  cloture,  é  necessária  uma maioria de 
3/5  dos  senadores  a  favor. Devido  a  possibilidade  de  que uma minoria de senadores 
possa  atrasar  ou obstruir a adoção de uma medida através do filibuster e à maioria 
qualificada  de  3/5  para  a  cloture,  a  regra decisória do Senado norte-americano deixa de 
ser  por  maioria  simples  e  passa a maioria qualificada (cf. The Concise Oxford     
Dictionary of Politics e TSEBELIS 1999, p. 592; 2002 pp. 151-152).  

GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs          
and Trade), surgiu em 1947 após o fracasso de se tentar criar a Organização          
Internacional do Comércio. A intenção do GATT era promover o livre-comércio e   
funcionava em rodadas de negociação de redução de barreiras comerciais. Como        
resultado da Rodada Uruguai, que teve início em 1987, foi criada a Organização          
Mundial do Comércio (OMC) em 1994.   

Informação completa, informação incompleta, informação imperfeita, informação 
perfeita e informação assimétrica – Um jogo é de informação perfeita                   
quando todos os jogadores conhecem toda a história do jogo antes de fazerem suas      
escolhas. Se algum jogador tiver de fazer uma escolha sem conhecer previamente                   
a história do jogo até ali, o jogo é de informação imperfeita. Um jogo é de informação 
incompleta quando as características dos jogadores não são de conhecimento comum,       
tendo isso efeito sobre as recompensas (pay-offs) dos jogadores. A assimetria de     
informações é um conceito mais amplo que o de informação incompleta e está ligada ao      
fato de alguns jogadores possuírem informações privadas, informações essas          
importantes para o jogo mas que são do conhecimento de apenas alguns jogadores (cf.    
FIANI 2006, pp. 61, 305, 317 e 343). 

Jogo – Jogo é uma situação em que indivíduos se encontram em interação   
estratégica, i.e., aquela em que os indivíduos participantes reconhecem a        
interdependência mútua de suas ações (cf. FIANI 2006, p. 2).  

Logrolling – “troca de votos” entre legisladores com o intuito de obter alocação        
de recursos favorável ao distrito eleitoral do legislador a partir da lógica do “eu te ajudo     
para que você me ajude”. Assim, um legislador votará no projeto que favorece o distrito 
eleitoral do outro esperando que haja comportamento recíproco (cf. The Concise Oxford 
Dictionary of Politics).  

NAFTA – North American Free Trade Agreement. Acordo de livre comércio        
entre os Estados Unidos, Canadá e México concluído em 1993 

Path dependence – importância da história na explicação institucional. A        
trajetória percorrida influencia as decisões tomadas hoje. (cf. CAMPBELL 2004, p. 65; 
NORTH 1990, p. 100; HALL E TAYLOR 2003, p. 2001).  
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Payoff, matriz de payoffs – A função de recompensa (payoff) especifica 

numericamente o que todo jogador espera obter através de um determinado resultado do   
jogo. Ela serve para ordenar as preferências de um mesmo jogador (cf. FIANI 2006, p.       
47).  

Policy-making, policy-maker – Atividade exercida individual ou coletivamente       
por atores (policy-makers) que ocupam posições-chaves e na qual se decide sobre a        
adoção de programas de ações tendo em vista alcançar determinado objetivo (cf. The    
Penguin Dictionary of International Relations). 

Pork barrel legislation – Legislação que promove a alocação de recursos         
públicos em projetos que beneficiam a constituency de um político (cf. The Concise      
Oxford Dictionary of Politics). 

Preferências transitivas, intransitivas – O axioma da transitividade de       
preferências é uma exigência fraca da racionalidade e estabelece que se A é preferido a          
B e B é preferido a C, então A é preferido a C. A capacidade de maximizar dos atores     
requer que essa exigência seja respeitada. Entretanto, na agregação de preferências  
individuais tem-se o problema da intransitividade das preferências, em que A é            
preferido a B, B é preferido a C e C é preferido a A. 

Problemas de ação coletiva – Situação em que ações não-coordenadas de atores 
podem levar a resultados inferiores aos que eles poderiam atingir (cf.  The Concise        
Oxford Dictionary of Politics). 

Racionalidade instrumental – Adequação entre meios e fins. O ato racional é o 
melhor dentre os disponíveis para o agente, dadas as suas crenças e desejos, para     
maximizar seus desejos. (cf. FEREJOHN E PASQUINO 2001, p. 7).  

Side payments – Compensações.  
Teorema da impossibilidade de Arrow – Pelo teorema da impossibilidade de     

Arrow, se um sistema de escolhas produz resultados que são transitivos e consistentes, 
satisfazendo um domínio universal (i.e., funciona para todas as possíveis combinações          
de preferências individuais), satisfaz às exigências de Pareto e é independente de    
alternativas irrelevantes, então esse sistema é um ditadura, no sentido que a preferências       
de um único indivíduo pode determinar a escolha social, independentemente das    
preferências dos outros indivíduos (cf .The Concise Oxford Dictionary of Politics). 

Tragédia dos comuns – Resultado das externalidades negativas geradas pelo uso 
indiscriminado de recursos comuns. Se há uma zona de pesca livre, é racional que cada 
pescador aumente sua produção de peixe até o limite em que o valor da sua produção se 
equipare ao do custo de produzir. Se todos os pescadores pensarem do mesmo jeito,          
cada qual procurará aumentar sua produção. Entretanto, a quantidade disponível                   
de peixe para todos diminuirá. Cada pescador que resolva aumentar sua produção gerará   
uma externalidade negativa para os demais pescadores, já que afetará suas produções.     
Como é racional que cada qual produza até que o valor da produção se equipare ao          
custo, os lucros de todos os pescadores tenderão a zero. Conquanto o resultado seja   
subótimo, ele é um equilíbrio de Nash, pois se um pescador deixar de aumentar sua   
produção, outro o fará (cf. FIANI 2006, pp. 164-167). 

Unanimity core – Ou “conjunto de Pareto”, na teoria dos veto players, é o       
conjunto de pontos que não podem ser derrotados caso a regra de decision-making           
usada seja a da unanimidade (cf. TSEBELIS 2002, p. 21). 

Veto linear – Poder que o chefe do Executivo pode ter de vetar dispositivos 
específicos de um projeto de Lei, ao passo que os demais são sancionados.  
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