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RESUMO 

 

 

Este trabalho investiga as contribuições da interação entre os órgãos públicos para a efetividade 

do Sistema de Justiça Criminal, à luz dos atores envolvidos e tendo como arcabouço conceitual as 

teorias de redes interorganizacionais, notadamente redes de políticas públicas. O estudo foi 

orientado pela suposição inicial de que a atuação em rede pode proporcionar melhores resultados 

para a administração pública, comparativamente àqueles obtidos com as instituições trabalhando 

isoladamente.  

A literatura sobre o tema apresenta que, dentre outras vantagens, redes podem ser mais 

apropriadas para lidar com problemas complexos, proporcionando mais flexibilidade que as 

hierarquias, complementaridade nas ações e incentivo à colaboração. Por outro lado, aponta 

limitações de ordem gerencial ou relacionadas a prestação de contas e responsabilização, a 

questões legais e culturais, a conflitos de interesses e ao poder.  

Para a obtenção de dados empíricos, foram entrevistados Delegados de Polícia Federal, Peritos 

Criminais Federais, Auditores Federais de Controle Externo, Analistas de Finanças e Controle e 

Procuradores da República, todos detentores de função de gestão. Mediante a categorização dos 

depoimentos colhidos na pesquisa de campo foi possível sintetizar a percepção dos entrevistados, 

o que revelou que, corroborando os atributos identificados na literatura, vários são os benefícios 

da atuação em rede. Mas, do mesmo modo que verificado na literatura, os entrevistados 

igualmente destacaram que redes apresentam muitos desafios e limitações.  

 

 

Palavras-chave: Redes. Teorias de redes. Redes de políticas públicas. Efetividade. Interação. 

Relações interinstitucionais. Investigação. Crimes. Justiça criminal. 
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ABSTRACT 

 

 

This study investigates the contributions of the interaction between public agencies for criminal 

justice system effectiveness, in the light of the actors involved and with the conceptual 

framework theories of interorganizational networks, especially networks of public policies. The 

study was guided by the initial assumption that networks can provide better results for the public 

administration, compared to those that would occur through single organizations. 

The literature on the subject shows that, among other advantages, networks may be more 

appropriate to overcome complex problems, providing more flexibility than hierarchies, 

complementarity in the actions and encouraging collaboration. On the other hand, are pointed out 

limitations of managerial nature or related to accountability, legal and cultural issues, conflicts of 

interest and power.  

To obtain empirical data, we interviewed Federal Chief Police Officers, Federal Criminal 

Experts, Federal External Control Auditors, Financial and Control Analysts and Prosecutors, all 

holders of management function. By categorizing the testimonies collected in the field research it 

was possible to synthesize the perception of respondents, which revealed that, corroborating the 

attributes identified in the literature, there are several benefits of working in networks. But in the 

same way as seen in the literature, respondents also pointed out that networks present many 

challenges and limitations. 

 

 

Keywords: Networks. Network theories. Public policy networks. Effectiveness.  Interaction. 

Interinstitutional relations. Investigation. Crimes. Criminal justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

A burocracia foi a principal referência para a administração pública durante o século XX e por 

décadas prevaleceu o modelo verticalizado de gestão, tendo como parâmetros basilares a 

autoridade hierárquica, a normatização, a especialização e a impessoalidade.  Com essas variáveis 

estaticamente definidas, a alocação de recursos, o estabelecimento de metas e a cobrança por 

resultados possibilitavam um nível de controle adequado às exigências de então. 

Naquele modelo de organização predominam as normas impessoais e a racionalidade na 

definição dos objetivos e nos meios adotados para alcançá-los. Assim, idealmente as atribuições 

de cada unidade administrativa seriam atingidas mediante uma estrutura formalmente 

hierarquizada, amparada por regulamentos disciplinando o seu funcionamento, pela 

profissionalização e especialização dos participantes, pelo estabelecimento de rotinas e 

procedimentos padronizados, pela formalidade das comunicações e pela divisão sistemática das 

atribuições e do poder. 

Mas as rápidas transformações desse início de século sinalizam para a necessidade de modelos 

mais adequados para responder a um conjunto de relações dinâmicas e cada vez mais complexas 

envolvendo a sociedade e as organizações públicas, nos diferentes níveis de governo 

(AGRANOFF, 2003). Sob essa perspectiva, o desempenho das instituições deixaria de ser 

avaliado em função de suas metas individuais, importando prioritariamente o valor público 

proporcionado pela atuação integrada dos vários organismos que compõem o aparato estatal, o 

que torna o gerenciamento das diversas teias de relacionamento uma questão premente na 

administração pública (GOLDSMITH; EGGERS, 2006). 

Para fazer face a essa nova realidade, a administração pública tem continuamente lançado mão de 

novas ferramentas, procedimentos, técnicas e arranjos institucionais, buscando tratar 

adequadamente questões complexas que muitas vezes perpassam os limites formais das 

instituições. É nesse cenário que a atuação em rede emerge como uma promissora forma de 

gestão e de governança.  

Mas se para a administração pública como um todo a articulação interinstitucional é importante, 

tal interação pode ser ainda mais significativa em áreas específicas, que envolvem vários órgãos, 

pertencentes a diferentes estruturas do Estado e vinculados aos distintos níveis de governo. Esse é 
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o caso do Sistema de Justiça Criminal, visto que entre a ocorrência de um fato delituoso e sua 

completa elucidação, com absolvição de inocentes, condenação de culpados e a operação das 

consequências da sentença judicial nas esferas civil e administrativa – ressarcimento ao erário, 

indenização, cassação de licença – muitos atores e instituições são envolvidos. 

Por essa perspectiva, a efetividade do Sistema de Justiça Criminal estaria relacionada não apenas 

à atuação dos diversos órgãos e atores nas respectivas áreas de competência ao longo das etapas 

que compõem o processo, mas igualmente sofreria influência da maneira como os mesmos se 

articulam.  

Nesta dissertação são estudadas as formas como interagem alguns dos órgãos que de forma direta 

ou indireta atuam no processo criminal e as possíveis implicações dessa interação para a 

efetividade do Sistema de Justiça Criminal no âmbito federal, à luz dos atores envolvidos e tendo 

como arcabouço conceitual as teorias de redes de políticas públicas, abrangendo especificamente 

o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) – áreas de investigação e de 

Criminalística, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU).  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

A pesquisa tem por objetivo identificar, segundo estruturas de rede, as contribuições da interação 

entre os órgãos públicos para a efetividade do Sistema de Justiça Criminal, com base na 

percepção dos atores envolvidos. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Atingir o objetivo geral será possível à medida que sejam satisfeitas as etapas a seguir indicadas, 

consideradas por Vergara (2009) como objetivos intermediários.  

a) Conceituar e contextualizar redes de políticas públicas; 

b) Contextualizar o Sistema de Justiça Criminal; 

c) Identificar as interfaces entre a PF, Sistema de Criminalística da PF, MPF, TCU e CGU, no 

que concerne a esse Sistema; 
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d) Investigar a percepção dos atores relativamente à forma como tais órgãos interagem; 

e) Explorar as possíveis implicações, vantagens e dificuldades da atuação desses órgãos em rede. 

1.2 SUPOSIÇÕES 

Este trabalho tem como arcabouço conceitual as teorias de redes e foi orientado pela suposição 

inicial de que a efetividade do Sistema de Justiça Criminal é diretamente influenciada pela 

articulação entre os diversos órgãos públicos. Por tal conjectura, em que pese a importância do 

desempenho das instituições individuais no que tange às suas atribuições e competências, os 

resultados do Sistema igualmente dependeriam da maneira como esses órgãos interagem.  

Dito de outra forma, supõe-se que, dentre outros benefícios, a atuação em rede pode reduzir as 

barreiras à comunicação, dar mais flexibilidade ao processo e promover a complementaridade das 

atividades desempenhadas pelas distintas instituições, possibilitando que o Sistema de Justiça 

Criminal como um todo atinja resultados superiores àqueles obtidos por meio da atuação 

desarticulada das organizações (AGRANOFF; McGUIRE, 2001, 2007). 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O estudo é relevante para a comunidade acadêmica por trazer contribuições à compreensão das 

particularidades da formação e operação das redes no âmbito da administração pública. 

É também importante para as instituições pesquisadas, por explorar a forma como são realizadas 

suas atribuições no que tange às conexões com as demais organizações que atuam no Sistema de 

Justiça Criminal. 

É ainda relevante para o Estado, uma vez que as entrevistas realizadas com representantes dos 

diversos órgãos poderão possibilitar uma análise sistêmica do processo e, consequentemente, 

auxiliar na identificação de práticas que contribuem para o aperfeiçoamento da gestão. 

Por fim, a pesquisa é relevante para a sociedade em geral, na condição de destinatária final das 

ações do Estado, pelas consequências práticas que poderão advir do aprofundamento da discussão 

sobre a efetividade das políticas públicas. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

O trabalho teve como objeto de estudo a interação entre os órgãos que, como atribuição precípua 

ou acessória, compõem o Sistema de Justiça Criminal no âmbito federal. Entretanto, para melhor 

atender aos propósitos da pesquisa e tendo em vista a necessária delimitação dos estudos, muitos 

órgãos desse Sistema deixaram de ser incluídos, assim como outros, embora não atuando 

prioritariamente em matéria criminal, foram contemplados.  

Dessa forma, consideradas as interfaces dos órgãos de controle com a apuração de crimes que 

envolvem desvios de recursos públicos, por exemplo, embora tenham atuação subsidiária na 

esfera criminal o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União foram 

abrangidos pela pesquisa. Por outro lado, ficaram de fora os órgãos do Poder Judiciário, uma vez 

que se pretendeu investigar a forma como as instituições se articulam nas etapas e procedimentos 

que se sucedem e se complementam nas fases de investigação, produção de provas e 

oferecimento de denúncia e que, portanto, antecedem ao julgamento.  

Ainda em decorrência da delimitação dos estudos, deixaram de ser abrangidos outros órgãos que 

atuam diretamente no Sistema de Justiça Criminal ou que com ele têm interfaces, como o 

subsistema penitenciário, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, INSS, Ibama, Banco 

Central, Polícia Civil, Polícia Militar e outros.  

Especificamente com relação à criminalística, considerou-se as peculiaridades da Perícia 

Criminal Federal, que goza de autonomia técnica, científica e funcional e tem atribuições 

institucionais de atender a demandas de órgãos externos como o MPF e a Justiça Federal. Por 

conseguinte, neste trabalho o Sistema de Criminalística da PF (Siscrim) foi estudado como um 

dos órgãos que compõem o Sistema de Justiça Criminal, embora o mesmo esteja formalmente 

vinculado à PF por meio de sua Diretoria Técnico-Científica. 

Geograficamente a pesquisa foi realizada em Salvador/BA e restringiu-se às instituições 

sucintamente descritas a seguir, enfocando especificamente as suas interfaces na esfera criminal: 

 Polícia Federal (PF) – Subordinada ao Ministério da Justiça, é o órgão com atribuição 

constitucional de exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União; 
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 Sistema de Criminalística da Polícia Federal (Siscrim) – Vinculado à estrutura da PF, é 

responsável pela realização de perícias criminais em matéria de competência da Justiça 

Federal; 

 Tribunal de Contas da União (TCU) – Órgão de controle externo que tem competência 

constitucional para auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária; 

 Controladoria-Geral da União (CGU) – Órgão ligado à Presidência da República, com 

atribuições de controle, correição, prevenção da corrupção e ouvidoria; 

 Ministério Público Federal (MPF) – Instituição que tem competência constitucional para 

promover a ação penal e assegurar a aplicação da lei. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está estruturada em seis capítulos, abrangendo a apresentação dos propósitos da 

pesquisa, o referencial teórico, o contexto empírico, os aspectos metodológicos, a apresentação 

dos resultados e as considerações finais. 

No primeiro capítulo é feita uma introdução ao tema e são apresentados os objetivos, suposições, 

justificativas e delimitações do estudo. 

O segundo capítulo trata do arcabouço teórico que orientou a pesquisa, englobando os conceitos, 

tipologias e características de rede de políticas públicas, as vantagens e dificuldades relacionadas 

à sua implantação e funcionamento, suas principais limitações e sua aplicabilidade frente à 

hierarquia. 

No capítulo seguinte é abordado o contexto empírico do Sistema de Justiça Criminal no âmbito 

federal, com descrição do processo, das atribuições e competências dos órgãos envolvidos e de 

suas interfaces em matéria criminal. 

No quarto capítulo são detalhados e justificados os procedimentos metodológicos que delinearam 

a pesquisa, com descrição das várias etapas do estudo e das atividades, técnicas e procedimentos 

empregados em cada uma delas. 
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No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na pesquisa, relacionados 

ao problema proposto, qual seja, investigar, à luz dos atores envolvidos, as contribuições da 

interação entre os órgãos públicos para a efetividade do Sistema de Justiça Criminal. 

O último capítulo exibe as considerações finais da pesquisa realizada, em face das teorias de 

redes, e apresenta algumas sugestões para estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

De acordo com Vergara (2009, p. 29), o referencial teórico de um projeto tem por objetivo 

“apresentar os estudos sobre o tema, ou especificamente sobre o problema, já realizados por 

outros autores” e, ainda: a) possibilitar maior clareza na formulação do problema de pesquisa; b) 

facilitar a formulação de hipóteses e suposições; c) orientar na escolha da metodologia; d) 

permitir a identificação do procedimento mais adequado para a coleta, tratamento e interpretação 

dos dados.  

Neste capítulo será apresentado, de forma sistematizada, o arcabouço teórico que norteou a 

pesquisa, representado pela revisão da literatura relacionada ao tema, em produções nacionais e 

estrangeiras, consultadas preferencialmente em fontes de primeira mão (ECO, 1988).  Para tanto, 

foram utilizadas publicações especializadas, como periódicos, livros, trabalhos acadêmicos e 

artigos científicos, englobando autores que apresentam distintas abordagens sobre as principais 

questões concernentes ao problema de pesquisa sob investigação.  

2.1 CONCEITOS DE REDES 

Embora o termo tenha se popularizado na administração – e em outras áreas da ciência – nos 

últimos tempos, a literatura não é unânime quanto aos conceitos, à formação e ao funcionamento 

das redes. Ao contrário, verifica-se uma multiplicidade de interpretações, importando delinear e 

contextualizar as circunstâncias em que o termo é utilizado (BÖRZEL, 1998; ISETT et al., 2011; 

LOPES; BALDI, 2009). 

Como característica conceitual mais ampla, redes são comumente relacionadas a processos 

colaborativos e não hierárquicos entre organizações distintas que buscam a realização de 

objetivos comuns, estando frequentemente vinculadas a atributos como interdependência, 

flexibilidade, colaboração, comprometimento e consenso. 

Para Agranoff e McGuire (2001, p. 296), “rede, como o termo é usado na literatura, normalmente 

se refere a acordos multiorganizacionais para resolver problemas que não podem ser resolvidos, 

ou facilmente resolvidos, por organizações individuais”. No mesmo sentido, McGuire e Silvia 

(2009, p. 2, tradução nossa), conceituam rede como “uma forma de estrutura integrada que 
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envolve múltiplos atores com múltiplas ligações, trabalhando em atividades colaborativas 

transfronteiriças”. Milward e Provan (2003) assumem posição congruente, e assim descrevem 

redes: 

Redes são muitas vezes vistas como fenômeno emergente que ocorre quando 

organizações ou indivíduos começam a abraçar processos colaborativos, 

envolver-se em tomada de decisão conjunta e atuar como uma entidade coerente. 

Quando isso ocorre, a rede emergiu. Estas novas formas interorganizacionais são 

referidas como parcerias, coalizões, alianças, alianças estratégicas, consórcios e 

redes. (MILWARD; PROVAN, 2003, p. 7). 

Börzel (1998) usa a expressão “Babilônica” para referir-se à grande variedade de conceitos e 

entendimentos de rede que é encontrada na literatura. A autora considera que igualmente inexiste 

um consenso sobre a essência das redes de política, concebidas tanto como teoria quanto como 

método ou ferramenta analítica, esta apresentada por Isett et al. (2011) como uma forma 

utilitarista do uso de redes na administração pública. Destaca, contudo, como importantes pontos 

de convergência entre estudiosos, os vínculos não hierárquicos formados entre os diversos atores 

que perseguem interesses comuns, por meio de ações coordenadas baseadas na cooperação e na 

confiança, com interdependência e compartilhamento de recursos: 

O conceito de rede chama a atenção para a interação de muitas organizações 

separadas, mas interdependentes, que coordenarão suas ações através da 

interdependência de recursos e interesses. Atores, que têm interesse na 

realização de uma determinada política e que dispõem de recursos (material e 

imaterial) necessários para a formulação de decisão ou implementação da 

política, formam ligações para trocar esses recursos. As ligações, que diferem 

em seu grau de intensidade, consistência, padronização e freqüência de 

interação, constituem as estruturas de uma rede. (BÖRZEL, 1998, p. 259, 

tradução nossa). 

Por outro lado, Agranoff (2003) menciona identificação de problemas e troca de informações 

como funções comuns a todos os tipos de redes, mas considera que de maneira geral as limitações 

inerentes à agência e os aspectos legais envolvidos podem ser obstáculos intransponíveis ao 

desenvolvimento de algumas delas: 

O uso do conceito de rede varia consideravelmente entre e dentro das diferentes 

disciplinas. Todos eles compartilham um entendimento comum, uma definição 

mínima ou menor denominador comum de uma rede política, como um conjunto 

de relações relativamente estáveis, de natureza não-hierárquica e 

interdependente, que vincula uma variedade de atores com interesses comuns em 

relação a uma política e que compartilham recursos para perseguir esses 
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interesses comuns, reconhecendo que a cooperação é a melhor maneira de 

alcançar tais objetivos. Além dessa definição básica, o que também não é 

completamente incontroverso, uma grande variedade de diferentes e confusos 

entendimentos e aplicações do conceito pode ser encontrada na literatura. 

(AGRANOFF, 2003, p. 254, tradução nossa). 

O‟Toole (1997, p. 45) apresenta redes como “estruturas interdependentes envolvendo várias 

organizações e suas partes, onde uma unidade não é meramente subordinada formal das outras 

em arranjos hierárquicos institucionais mais amplos”. Na mesma linha, Fleury e Ouverney (2007) 

destacam a autonomia, a interdependência entre os atores e os padrões estáveis de relacionamento 

como características fundamentais das redes, conceituadas como “estruturas policêntricas 

envolvendo diferentes atores, organizações ou nódulos vinculados entre si por meio do 

estabelecimento e manutenção de objetivos comuns e de uma dinâmica gerencial compatível e 

adequada” (p. 54). Convergindo para essas interpretações, Lopes e Baldi (2009) argumentam que 

há distintas posições sobre o que é uma rede, por que elas se formam e quais suas vantagens. 

2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS REDES 

Além da colaboração, que é um elemento central e faz parte da essência das redes, outros 

atributos, como interação, flexibilidade, confiança, interdependência de recursos, negociação e 

consenso são comumente associados à sua formação e efetividade. 

Consoante Augustinis (2011) as redes não acontecem por acaso, mas são deliberadamente 

projetadas em função de um objetivo comum. De acordo com essa autora, informação, 

conhecimento compartilhado e negociação são componentes fundamentais em processos 

colaborativos, sendo essencial, para que a colaboração aconteça de fato, “a emergência de um 

conjunto de valores comuns para a rede” (p. 148). 

Dentre esses valores emergentes, a confiança se destaca como um elemento crucial para a criação 

de um ambiente propício à cooperação, e pode ser entendida como a crença de que o outro não 

vai se comportar de forma oportunista, o que influencia na decisão dos atores quanto à destinação 

de recursos para a rede e contribui para sua coesão e estabilidade (KLIJN; EDELENIBOS; 

STEIJN, 2010). 
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As limitações – de atribuição e de recursos – são uma das justificativas para a formação de redes 

(BÖRZEL, 1998). Como cada organização tem competência para realizar uma atividade 

específica e nenhuma delas possui legitimidade ou recursos para agir além de suas fronteiras 

institucionais, a formação de parcerias é uma alternativa a ser considerada na perseguição de 

objetivos que não podem ser alcançados pela atuação isolada dos agentes envolvidos no processo, 

ou, sendo possível a realização de tais objetivos fora de atividades colaborativas, a obtenção de 

resultados similares implicaria custos mais elevados.  

Nessa linha, é natural que a maneira como a rede é estruturada e posta em funcionamento reflita 

as instituições que a compõem, o histórico de seus membros e o ambiente em que a mesma está 

inserida. Assim, a rede é “também influenciada por questões legais e molduras que 

circunscrevem suas atividades, por estruturas organizacionais, e pela filosofia de gestão e 

ferramentas aplicadas ao trabalho interorganizacional” (EGLENE; DAWES; SCHNEIDER, 

2007, p. 92). Redes podem ainda ser caracterizadas por exibir certa estabilidade estrutural na 

relação entre as várias organizações ou partes delas, interagindo além dos vínculos formalmente 

estabelecidos, com padrões estáveis de interação entre atores autônomos e interdependentes 

(O‟TOOLE, 1997). 

Nesse particular, Börzel (1998) destaca a predominância de relações informais, respaldadas pela 

confiança entre diferentes atores na busca de soluções para problemas complexos que perpassam 

distintas, mas interdependentes áreas de atuação e interesse, argumentando que pode haver 

colaboração independentemente da existência ou da maneira como ocorrem as relações formais. 

A esse respeito, deve ser considerado que mesmo para as redes revestidas de formalidades a 

confiança continua tendo um papel de destaque, pois ela facilita o entendimento entre as partes e 

dá fluidez à tomada de decisão, fortalecendo os laços e legitimando os vínculos contratuais.  

Binz-Scharf, Lazer e Mergel (2011) fazem coro quanto à importância dos fatores interpessoais 

para a troca de conhecimento no nível micro, mas apresentam como descoberta, no nível macro, a 

relação de complementaridade entre redes informais e as estruturas formais do sistema, sugerindo 

que as pessoas tendem a primeiro seguir os caminhos da hierarquia e só depois recorrem às vias 

informais. Nesse sentido, estudo de caso sobre o relacionamento entre as distintas organizações 

que utilizam bancos de dados de DNA no sistema de justiça criminal nos EUA revelou a 

existência e a importância de redes de prática – ou de relações formadas em torno de um conjunto 
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de práticas focais – funcionando em simbiose com as estruturas hierárquicas do sistema. Para os 

autores, a despeito da relevância das redes informais pouca atenção lhes é dada pela literatura, 

sendo as mesmas de difícil documentação porque geralmente não constam nas comunicações 

formais.  

Por seu turno, Isett et al. (2011) sugerem que os laços da rede formal são muitas vezes 

fortalecidos pelas relações informais existentes entre os atores, o que pode originar outros tipos 

de cooperação, observando, entretanto, no mesmo sentido de Agranoff e McGuire (2007), que 

cooperação e coordenação podem existir tanto dentro como fora das redes. 

2.3 TIPOLOGIA  

Assim como há uma gama de entendimentos sobre os conceitos de redes, de igual maneira são 

amplas as perspectivas e critérios sobre sua tipologia. Como observam Isett et al. (2011, p. 160), 

“talvez a diversidade de definições que são usados para o termo seja a questão mais fundamental 

que estudiosos de rede enfrentam hoje. A palavra „rede‟ é usada livremente por toda a literatura e 

pode se referir a muitas coisas diferentes”. 

Sob esse prisma são contemplados, dentre outras abordagens: objetivos da rede (AGRANOFF, 

2003), cooperação e coordenação interorganizacional (FLEURY; OUVERNEY, 2007), nível de 

formalização (McGUIRE; AGRANOFF, 2011; NYLÉN, 2007), tamanho (MILWARD; 

PROVAN, 2003), orientação top-down e iniciativa bottom-up (AGRANOFF; McGUIRE, 2001; 

NYLÉN, 2007) e intensidade das conexões (MANDELL, 1999). 

Para Agranoff, (2003, p. 4) existem diferenças entre as redes, cujos “efeitos variam de 

intercâmbio de informações a adoção de políticas conjuntas”. No mesmo sentido, O‟Toole (1997, 

p. 45) argumenta que “a noção de rede exclui simples hierarquias formais e mercados perfeitos, 

mas inclui uma ampla variedade de estruturas”, ao passo que Börzel (2011) indica que as 

estruturas em rede podem variar em função da intensidade, coesão, forma de interação e 

interdependência de recursos.  

Ainda de acordo com Agranoff (2003), redes se justificam pela busca de vantagens representadas 

pelo conhecimento, expertise, tecnologias, recursos e potencial estratégico para solucionar 
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problemas. Para esse autor, “os termos-chave que distinguem as redes são troca, capacidade, 

estratégia, e decisão” (p. 7), sendo proposta a seguinte classificação: 

 Information Networks (Redes de Informação) – Têm como objetivo trocar informações e 

compartilhar conhecimento, não incluindo ações e estratégias conjuntas. Normalmente 

envolvem grande número de participantes, muitos dos quais com pontos de vista opostos, que 

estudam profundamente um problema e exploram possíveis ações que podem ser adotadas por 

agências parceiras. 

 Developmental Networks (Redes de Desenvolvimento) – São fortemente envolvidas na criação 

e no intercâmbio de conhecimento e de tecnologia, combinados com educação e capacitação, 

desenvolvendo soluções que são implementadas pelas organizações que a compõem. 

 Outreach Networks (Redes de Expansão, em tradução livre) – Além de trocar informações, 

conhecimento e tecnologias, desenvolvem estratégias que são adotadas e executadas em outro 

lugar, geralmente por organizações parceiras.  

 Action Networks (Redes de Ação) – A partir da união de parceiros são feitos ajustes 

interinstitucionais e formalmente é aprovado o curso de ação colaborativa e/ou entrega de 

serviços, com adoção de programas comuns, implementados por organizações que compõem a 

rede. 

Quanto à natureza das ligações, as redes podem variar entre um processo totalmente informal, 

baseado nas relações de confiança entre pessoas que atuam nas instituições, até arranjos 

estruturais formalmente celebrados entre os vários órgãos, com missão ampla e ações conjuntas e 

estrategicamente interdependentes.  

Ressalvando que a complexidade concernente a redes requer cautela no que diz respeito à busca 

de uma definição universal e uma modelagem única, que possam ser usadas no atacado, Mandell 

(1999) representa os esforços de colaboração num continuum com seis estágios, variando entre 

ligações mais frouxas e coligações estruturais e duradouras, conforme apresentado a seguir:  

a) Contatos ou vínculos interativos entre duas ou mais instituições;  
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b) Coordenação intermitente ou ajuste mútuo dos procedimentos e políticas entre duas ou mais 

instituições, para alcançar um objetivo; 

c) Atividades temporárias, ad hoc ou de força-tarefa entre instituições, para alcançar uma meta 

específica; 

d) Coordenação permanente e/ou regular entre duas ou mais instituições que se engajam em 

atividade limitada para atingir uma ou mais metas, mediante arranjo formal (a exemplo de 

conselho ou parceria); 

e) Uma coalizão envolvendo ações interdependentes e estratégicas, mas onde os objetivos são de 

extensão limitada; e 

f) Uma estrutura coletiva ou em rede, com missão ampla e ações conjuntas e estrategicamente 

interdependentes. 

Como visto, as redes são tipicamente intersetoriais, podendo tanto ser informais quanto 

assentadas em estruturas formais (McGUIRE; SILVIA, 2009). E a formalização de dispositivos 

de colaboração pode muitas vezes decorrer da necessidade de adequação, com o intuito de 

superar barreiras legais e estruturais entre os atores. Desse modo, a colaboração eminentemente 

informal se caracteriza principalmente pela comunicação espontânea entre os diversos atores das 

instituições, podendo a rede adquirir conformação mais estruturada e formalizada para perseguir 

objetivos preestabelecidos. Consoante Nylén (2007, p. 143), “o grau de formalização e de 

intensidade, respectivamente, se destacam como os principais aspectos da colaboração”. 

A respeito da relação entre a formalização e o desempenho, estudo de caso conduzido por Nylén 

(2007) na área de saúde na Suécia revelou que, inesperadamente, os resultados verificados 

apontaram que numa rede surgida de baixo para cima, sem direção central ou mandato, a eficácia 

foi atingida pela confiança mútua e pelo consenso, tendo sido, no caso, crucial o baixo grau de 

formalidade para que tal êxito fosse alcançado. De forma diversa, em outros achados do mesmo 

estudo certo grau de formalização surge como requisito para aumentar a eficácia da rede, 

indicando que o desempenho pode ou não estar associado ao seu nível de institucionalização. 

Quanto à dimensão ideal da rede, outro aspecto a ser considerado, Milward e Provan (2003) 

sugerem a existência de um dilema, argumentando que redes menores seriam de menor custo de 
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transação e mais fáceis de gerir, ao passo que redes mais fortes tenderiam a ser mais integradas e 

eficazes.  

2.4 SURGIMENTO E FORMAÇÃO DAS REDES 

A literatura questiona se as redes emergem espontaneamente, decorrendo de um processo natural, 

ou se as mesmas seriam deliberadamente criadas, tendo origem na iniciativa de partes 

interessadas para fazer face a necessidades especiais e resolver problemas complexos 

(AGRANOFF; McGUIRE, 2001). Relativamente a essa questão, McGuire, Agranoff e Silvia 

(2010) defendem que o surgimento de redes foi influenciado pela grande independência dos 

estados subnacionais nos EUA, o que tornou a interação uma necessidade imperativa, já que na 

ausência de subordinação a cooperação mostrou-se ser o melhor caminho para se alcançar os 

objetivos.  

Se analisadas em função do nível de formalização, enquanto as redes informais derivam de uma 

contingência que leva à união de múltiplos atores em torno de uma causa comum, as redes 

formais, de grande incidência na administração pública, são conscientemente criadas, mais 

estruturadas, de mais fácil gestão, e apresentam menores custos de transação. É o que defendem 

Isett et al. (2011) que, entretanto, observam que redes formais podem também se assentar no 

compartilhamento de objetivos e no comprometimento dos atores, ainda que inexista relação 

contratual disciplinando suas atribuições e responsabilidades. Referidos autores observam ainda 

que  com o tempo redes informais tendem à formalização.  

Esse aspecto dinâmico é igualmente apresentado por Lopes e Baldi (2009) que, contudo, levam 

ao entendimento de que a evolução das redes não se dá necessariamente de forma linear, 

argumentando que para recuperar a perda de autonomia decorrente da formalização os atores 

tendem a construir redes alternativas. Por esse prisma, num processo cíclico a institucionalização 

daria espaço ao surgimento de novas redes informais, em substituição àquelas incorporadas pela 

estrutura formal da organização. 

Tomando por referência estudos empíricos encontrados na literatura, Moliterno e Mahony (2011) 

verificaram que os laços existentes em redes muitas vezes se constituem em laços entre 
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indivíduos, e que quando os indivíduos que estabelecem e mantém tais laços deixam as 

organizações esses vínculos tendem a se dissolver. Em contrapartida, Agranoff e McGuire (2001) 

nos trazem que estudos realizados em grupos de trabalho indicam que com o passar do tempo as 

posições individuais cedem espaço para o entendimento grupal, o que pode dar maior 

impessoalidade à rede e deixá-la menos vulnerável em caso de alterações nos quadros funcionais 

das instituições que a integram. 

2.5 ASPECTOS POSITIVOS 

Dentre os diversos argumentos em favor das redes, um dos mais citados aponta que enquanto 

problemas simples podem ser decompostos em partes isoladas (O‟TOOLE, 1997), as redes 

seriam mais indicadas para lidar com problemas complexos, que não podem ser fragmentados ou 

tratados em frações por organizações independentes (AGRANOFF; McGUIRE, 2001; 

KRUEATHEP; RICCUCCI; SUWANMALA, 2008). E essa capacidade de lidar com problemas 

complexos tanto pode ser vista isoladamente como ser considerada uma consequência da 

combinação de outras características positivas associadas às redes. 

Destacando o caráter transorganizacional das redes, Agranoff e McGuire (2001, p. 319) fazem 

um paralelo entre a organização burocrática durante a era industrial e as redes na era do 

conhecimento, “onde pessoas se ligam através de funções internas, fronteiras da organização, e 

até mesmo limites geográficos”. Assim, observam, além dos resultados de uma decisão racional 

baseada em mais informações disponíveis, múltiplos pontos de vista e alternativas a considerar, 

atuação em rede pode promover sinergia entre os vários atores que têm objetivos comuns.  

A característica de agregar valor que tem a rede está relacionada à sua capacidade de gerir 

informação, tecnologia e recursos através de um processo não hierárquico de autoorganização, 

cuja unidade é mantida por meio do desempenho de obrigações mútuas e decisões consensuais 

(AGRANOFF, 2003). Por esse raciocínio, o aspecto interorganizacional da rede, aliado à sua 

maior flexibilidade e abrangência, pode contribuir para integrar os atores e, complementando as 

várias atividades, dar mais efetividade às políticas adotadas pelo Estado. 
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Para Börzel (1998), comparativamente às formas de governança hierárquica tradicional, redes 

podem apresentar considerável vantagem ante a complexidade na elaboração e implementação de 

políticas publicas, que requerem cada vez mais a mobilização de recursos dispersos e o 

envolvimento de atores públicos e privados fora do controle hierárquico do governo. Por outro 

lado, O‟Toole (1997) alerta que embora os dados sobre a relevância das redes indiquem 

tendências bastante convincentes, eles se baseiam em provas indiretas e são ainda inconclusivos. 

Dentre outras, podem ainda ser destacadas as seguintes vantagens atribuídas a estruturas em 

redes: 

 Redes favorecem a construção de relações de interdependência e intercâmbio de recursos com 

base numa visão de complementaridade de interesses e confiança (FLEURY; OUVERNEY, 

2007); 

 Interdependência entre os diversos atores, promovendo cooperação e articulação e 

mobilizando recursos externos (BÖRZEL, 1998); 

 Redes permitem que os governos mobilizem recursos políticos dispersos (BÖRZEL, 2011); 

 Processo decisório mais amplo e racional, respaldado por um conjunto de informações 

envolvendo múltiplas partes, alternativas e pontos de vista a considerar (AGRANOFF; 

McGUIRE, 2001); 

 Redes estimulam o aprendizado e o intercâmbio de informações e conhecimento (KLIJN, 

EDELENBOS, STEIJN, 2010);  

 Atuação em rede pode promover a sinergia entre os vários atores e instituições que visam a um 

objetivo comum (AGRANOFF; McGUIRE, 2001). 

2.6 QUESTÕES RELEVANTES ACERCA DE REDES 

As vantagens e potencialidades de redes são amplamente difundidas na literatura, assim como são 

muitos os questionamentos acerca do seu funcionamento e efetividade. Abordando essas 

indagações, Agranoff e McGuire (2001) relatam que apesar do crescente emprego de redes na 
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administração pública, a gestão de redes ainda oferece muito mais perguntas que respostas e, em 

estudo largamente referenciado, exploram sete metaquestões que dizem respeito ao tema, 

resumidamente apresentadas nos tópicos a seguir. 

Questão 1: Gestão da rede 

As soluções encontradas por gestores de organização singular nem sempre são adequadas a redes 

ou possuem um paralelo semelhante funcional e conceitual, não havendo sido encontrado, para as 

redes, procedimentos de gestão que correspondam ao POSDCORB nas organizações singulares 

(AGRANOFF; McGUIRE, 2001). Como se pode ver em Mintzberg (1975), POSDCORB é a 

sigla em inglês para “planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting e 

budgeting”, e consiste em uma variação das atividades de gestão apresentada por Fayol (1990) 

como POCCC, ou planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. 

Börzel (2011) observa que para dar resultados tanto redes como hierarquias precisam ser bem 

geridas, ao passo que Goldsmith e Eggers (2006) apontam a forma de gerenciamento da rede 

como uma das perguntas centrais que devem ser respondidas já na fase de elaboração do projeto: 

É especialmente importante responder a cinco perguntas centrais já na fase de 

elaboração do projeto: Que objetivos o governo espera alcançar? Que 

ferramentas serão usadas para formar e ativar a rede? Quem são os parceiros 

mais adequados para ajudar o governo a alcançar seus objetivos? Como a rede 

deveria ser estruturada, considerando as metas estabelecidas? Como a rede 

deveria ser dirigida e gerenciada? (GOLDSMITH; EGGERS, 2006, p. 80). 

Idêntica preocupação é demonstrada por Lopes e Baldi (2009), que argumentam que assim como 

num processo de gestão tradicional, alguns requisitos são determinantes para o êxito das redes: 

A rede por si só não é sinônimo de inovação, eficiência, desenvolvimento local, 

entre outros benefícios. Dependerá de como ela é concebida, de quem a integra, 

dos propósitos da sua formação, do contexto em que ela é formada, da sua 

extensão, dos recursos disponíveis para serem integrados ou trocados, dos 

mecanismos de coordenação empregados, das ações de outros atores diante de 

sua formação. (LOPES; BALDI, 2009, p. 1024). 

Para esse quesito, Agranoff e McGuire (2001) apresentam uma sequência de comportamentos de 

gestão para a configuração e operação das redes, abordados na literatura e indicados a seguir:  
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1- Ativação. Compreende o processo de identificação de participantes e partes interessadas, 

assim como suas contribuições potenciais (recursos, habilidades, conhecimentos) para a rede; 

2- Desativação. Nessa etapa deve-se avaliar o funcionamento da estrutura da rede e promover os 

ajustes necessários, normalmente com inclusão de novos atores, de modo a fortalecer a cadeia;  

3- Configuração. Consiste na reavaliação das normas, valores e regras de interação que 

disciplinam o funcionamento da rede, com vistas a assegurar a eficácia da mesma. Assim 

como a ativação, pode ser usada durante a formação da rede e como ferramenta de 

gerenciamento para incrementar a sua eficácia; 

4- Mobilização. Por meio da construção de acordos entre as organizações, com apoio interno de 

cada uma delas e envolvimento de seus membros, busca-se definir e atingir o objetivo 

estratégico comum; 

5- Sintetização. Ações que facilitam a interação e removem as barreiras na relação entre os 

participantes da rede podem reduzir seu custo de interação. Normalmente é uma tarefa usada 

em conjunto com ativação. 

Questão 2: Os processos de grupo em colaboração 

Fluxo de informações entre as organizações, negociação e aprendizagem compartilhada são tidos, 

para as redes, como elementos mais importantes do que a autoridade. De acordo com Börzel 

(1998), fora do modelo hierárquico a necessidade de mobilização de recursos dispersos entre as 

organizações pode ser atingida pela colaboração, que é incentivada pela complexidade das tarefas 

executadas pela rede (KRUEATHEP; RICCUCCI; SUWANMALA, 2008). 

Questão 3: Flexibilidade 

O que se indaga é principalmente “se” e “como” as redes provêm maior flexibilidade, 

comparativamente às hierarquias, e de que forma isso facilita o processo de obtenção de 

informações e a tomada de decisões. 

Embora a flexibilidade seja um das virtudes mais contempladas para as redes, se por um lado as 

organizações individuais têm de prestar contas dos recursos empregados para obtenção dos 
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resultados, por outro, quando há necessidade de rápida tomada de decisão e mudança de curso as 

organizações individuais são beneficiadas pela autoridade da hierarquia, o que não acontece com 

as redes Agranoff (2003). Como contraponto a esse entendimento, Goldsmith e Eggers (2006) 

defendem que no processo de tomada de decisão as estruturas hierárquicas tendem a responder 

mais lentamente a novas situações, ao passo que a flexibilidade das redes proporciona maior 

velocidade de resposta para as ações do governo. 

Questão 4: Auto-responsabilidade e responsabilização 

Estabelecer critérios adequados para o controle, fiscalização, responsabilização e prestação de 

contas é uma questão relevante para qualquer instituição, sendo tarefa particularmente difícil 

quando se trata de organizações que operam em redes. 

Como atribuir responsabilidades e aferir a contribuição dos diversos atores para os resultados da 

rede? Como evitar inércia e oportunismo? O que se busca com esses questionamentos é assegurar 

os controles necessários e evitar que as responsabilidades sejam pulverizadas na rede, e, 

inexistindo clareza quanto ao papel de cada um dos atores, responsabilidades residuais deixem de 

ser assumidas por todos eles. 

Agranoff e McGuire (2001, p. 310) vislumbram a possibilidade de solução dessas e de outras 

questões na medida em que as preocupações com os controles hierárquicos cedam lugar para 

“noções de responsabilidade, capacidade de resposta e a promoção dos ideais democráticos”. 

Questão 5: Fator de coesão 

Identificar o fator de coesão que corresponda à autoridade racional-legal nas organizações 

singulares é considerado uma das questões mais difíceis na gestão de redes, consoante Agranoff e 

McGuire (2001, p. 312), que apontam que “na ausência da carta legal, é comumente aceito que as 

pessoas se unem, permanecem, e trabalham juntas por causa de algum elemento de confiança. 

Confiança no comportamento coletivo está ligada à obrigação”. 

Por esse entendimento, enquanto dentro de determinados parâmetros de uma estrutura burocrática 

as pessoas tenderiam a aceitar como legítima a liderança de autoridade legal investida em 

hierarquia, baseada em comando e controle, em redes o fator de coesão estaria relacionado à 
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confiança, ao estabelecimento e persecução de objetivos comuns, à dependência mútua entre os 

atores – particularmente orientada para a disponibilidade de recursos –, à presença de agentes 

catalisadores e à capacidade gerencial.  De todo modo, Agranoff e McGuire (2001) ponderam 

que, como forma de avaliar a coesão atingida por meio da confiança, a mesma deve ser sopesada 

com a força da autoridade em hierarquias.  

Questão 6: Poder e seu efeito sobre a resolução de problemas em grupo 

O poder na rede envolve compatibilizar o papel do ator na sua instituição de origem e os recursos 

(materiais, financeiros, humanos) por ele trazidos, comparativamente a suas ambições na rede. 

De todo modo, é possível que numa rede existam atores com diferentes pesos também pela 

manipulação e capitulação dos atores mais fracos ou pela existência de participantes com menos 

preparo ou disposição.  Entretanto, observam Agranoff e McGuire (2001), o papel do poder nas 

redes é uma questão muitas vezes negligenciada.  

Deve ainda ser considerada a possibilidade de ocorrência de coerção legitimada por sistemas 

informais de autoridade (RETHEMEYER; HATMAKER, 2007), processo desigual de poder 

(McGUIRE; AGRANOFF, 2011) e competição entre os atores, com risco de alguns grupos 

dominarem a rede (JOHNSTON; ROMZEK, 2008).  

Questão 7: Resultados da gestão 

Conceitualmente falando, redes podem ser mais apropriadas para lidar com problemas 

complexos, que transcendem as fronteiras das organizações e envolvem diversos atores e partes 

interessadas (AGRANOFF, 2003; AGRANOFF; McGUIRE, 2007). Aqui a questão central é 

saber se elas realmente possibilitam resultados que não ocorreriam ou seriam de difícil realização 

se as organizações atuassem isoladamente.  

No que se refere ao desempenho das redes, O‟Toole (1997) identifica afinidades entre 

administração pública e redes de atores, com dependência mútua e sem relação de subordinação, 

e defende que panaceias padrão – onde predomina a estrutura hierárquica e o binômio comando-

controle – provavelmente não se aplicam ao ambiente difuso das redes, sob o risco de levar a 

resultados ineficazes ou mesmo contraproducentes. Reforçando esse entendimento, Ospina e Saz-

Carranza (2010) apontam que há dificuldades inerentes à gestão de redes, mas aquiesce com 



31 
 

 

Fleury e Ouverney (2007) quanto à importância e o potencial daquelas coalizões para a 

organização e para a governança da sociedade contemporânea. Como visto, preocupações com a 

gestão da rede é uma questão compartilhada por vários autores. 

2.7 REDES E HIERARQUIAS 

As redes são fenômeno emergente na administração pública e seu papel frente à hierarquia é tema 

recorrente e ainda controverso. Afinal, as redes devem substituir a administração convencional, 

são uma forma alternativa de gestão, ou funcionam em conjunto com a hierarquia? 

Apesar de muitos especialistas preverem o iminente fracasso da burocracia (GOLDSMITH; 

EGGERS, 2006), há outra corrente que argumenta justamente o contrário. Nessa linha, Meier e 

Hill (2005) defendem que o modelo burocrático de gestão é ainda a maneira mais efetiva de lidar 

com as demandas em larga escala que são de responsabilidade dos governos, e que, apesar dos 

comentários estereotipados por parte dos defensores de reformas administrativas, a burocracia 

não apenas sobreviverá, como florescerá no século XXI. Numa veia similar, Edelenbos e 

Teisman (2011) opinam que a larga utilização do modelo burocrático no setor público pode ter 

relação com suas principais virtudes, de possibilitar a subdivisão do todo em partes e de facilitar 

o controle diretamente sobre cada uma das organizações envolvidas.  

De forma diversa, há estudos sugestivos da primazia das redes sobre organismos singulares em 

ambientes complexos, como os desenvolvidos por O‟Toole (1997), Agranoff e McGuire (2001) e 

Fleury e Ouverney (2007). Nesse sentido, Börzel (1998, p. 260) argumenta que “nas condições de 

incerteza ambiental e internacional crescentes, sobreposição setorial e funcional de subsistemas 

sociais, redes de políticas como um modo de governança oferecem uma vantagem decisiva sobre 

as duas formas convencionais de governança, hierarquia, e mercado”. Mas as conclusões de 

parcela considerável dos estudos mostram vantagens e deficiências nos dois sistemas e apontam 

para uma possível composição entre aspectos hierárquicos da administração convencional com 

elementos das estruturas em rede, ainda que essa relação não seja necessariamente pacífica. 

Sob outro enfoque, Herranz (2008) salienta o dilema vivido pelos gestores públicos em 

decorrência da propagação das redes, qual seja, o de trabalhar numa instituição em rede, sem a 
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força coercitiva que disporia numa hierarquia, mas ser cada vez mais cobrado por resultados. 

Uma possível forma de equacionar esse conflito é apresentada por Milward e Provan (2003, p. 

13) como "redes à sombra de hierarquia”. Por esse viés, a pressão por melhores resultados que é 

exercida pelos superiores hierárquicos sobre os atores da rede estimularia a articulação 

institucional para a cooperação, levando tais atores a se adequar àquelas exigências estruturais. 

Se na hierarquia as metas são atingidas pela especialização dos atores, cada um inserido numa 

cadeia de comando e controle e exercendo um papel claramente definido, as redes têm como 

princípio a busca de resultados por meio dos vínculos de cooperação e confiança. Entretanto, 

mesmo esses processos colaborativos necessitam de um mínimo de regras, moldadas em variados 

níveis de formalização, o que é apontado por Massardier (2006) como uma aparente contradição.  

Por essa ótica, ao mesmo tempo que as redes se distinguem das hierarquias por serem formadas 

por diversas instituições que, não tendo vínculo de subordinação, transpõem suas fronteiras 

organizacionais de forma a possibilitar trocas que não ocorreriam em relações hierárquicas, essas 

mesmas redes são disciplinadas por regras que também incluem elementos das estruturas 

hierarquizadas. 

Ilustrativamente, Goldsmith e Eggers (2006) apresentam estudo de caso no Estado de Wisconsin 

(EUA) em que, com o propósito de assegurar o funcionamento de rede de prestadores de 

serviços, a mesma foi impositivamente sobrecarregada com procedimentos burocráticos. 

Paradoxalmente, alertam os autores, embora a flexibilidade seja um aspecto positivo da rede, se a 

falta de regras aventar para a possibilidade de encerramento ou alteração substancial do contrato 

o efeito poderá ser igualmente indesejado, com a adoção de modelos não burocráticos trazendo 

instabilidade para o relacionamento. 

A literatura mostra que redes e elementos de hierarquia podem coexistir, atuar de forma 

complementar ou mesmo exercer influência recíproca, observando-se que a ascensão das redes 

não implica na supressão da burocracia (AGRANOFF; McGUIRE, 2007) e que conflitos se 

fazem presentes entre tais sistemas. A esse respeito, Goldsmith e Eggers (2006) pontuam que o 

aparato governamental foi estruturado para o modelo de governo hierárquico, abordagem que 

muitas vezes colide com o sistema organizacional do modelo em rede. Na figura a seguir são 

elencados alguns fatores que abalizam os modelos de governança adotados pelo governo. 
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Fatores que favorecem o modelo em 

rede 

Fatores que favorecem o modelo 

hierárquico 

Necessidade de flexibilidade Preferência pela estabilidade 

Necessidade de respostas diferenciadas 

para clientes 

Necessidade de respostas uniformes, 

baseadas em regras 

Necessidade de diversas habilidades 
Necessidade de uma única habilidade 

profissional 

Serviços múltiplos atingem o mesmo 

cliente 
O serviço é relativamente independente 

Tecnologia em rápida mudança 
O serviço não é afetado por mudanças de 

tecnologia 

Múltiplos níveis de governo prestam o 

serviço 

Um único nível de governo presta o 

serviço 

Múltiplas agências utilizam ou necessitam 

de funções similares 

Uma mesma agência utiliza ou necessita 

de funções semelhantes 

Figura 1 - Fatores que determinam a escolha do modelo de governança. 
Fonte: Baseado em Goldsmith e Eggers (2006, p. 74). 

 

Nas palavras de O‟Toole (1993 apud O‟TOOLE, 1997, p. 45), "o vínculo institucional que 

sustenta as relações em rede pode incluir cadeias de autoridade, relações de troca e coalizões 

baseadas em interesses comuns, todas fazendo parte de uma estrutura policêntrica singular”. 

McGuire, Agranoff e Silvia (2010) vão além, trazendo que estruturas em redes também podem 

ser formais, e argumentando que a burocracia na administração pública não está se extinguindo 

ou sendo substituída por redes, mas, ao contrário, colaboração e gestão convencional atuam de 

forma complementar. Confluindo para esse entendimento, Börzel (2011) indica que as 

hierarquias não são dissociadas de redes, mas, de forma inversa, podem contribuir positivamente 

para seus resultados. E a utilização da hierarquia como parâmetro para a avaliação do 

desempenho da rede ilustra essa simbiose. 

Nessa linha, Johnston e Romzek (2008) identificaram componentes hierárquicos e relação 

autoritária em redes do sistema de bem-estar infantil no estado do Kansas (EUA) e, ao sugerirem 

que as organizações que compõem as redes devem adequar suas estruturas administrativas, 

indicam que de algum modo a hierarquia se faz presente nas mesmas. Similarmente, Binz-Scharf, 

Lazer e Mergel (2011) relatam ter verificado relações de complementaridade e características de 
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organizações hierárquicas em redes, ao passo que Isett et al. (2011, p. 164) observam que as redes 

são “moldadas e limitadas por regras institucionais, bem como procedimentos regulamentares e 

normas que são específicos para a arena política”.  

Não obstante, embora as normas contribuam para a estabilidade das redes, a governança da rede 

está intrinsecamente ligada ao seu processo de institucionalização, que, por ser extremamente 

dinâmico, não pode ser determinado por regras formais, conforme observam Fleury e Ouverney 

(2007). Ademais, alertam, “o aprofundamento do processo de articulação entre as bases de 

suporte decisório para além do foco gerencial da rede pode gerar um elevado grau de 

institucionalização e configurar a centralização de informações, típica de hierarquias” (p. 101). 

Tal circunstância pode inibir a colaboração informal previamente existente, desgastar as relações 

entre os atores e influenciar negativamente nos resultados (AGRANOFF; McGUIRE, 2007; 

NYLÉN, 2007). 

De todo modo, mesmo com estas coalizões inseridas num contexto de sistemas organizacionais 

interdependentes, as pressões sociais que moldam suas relações incluem aspectos subjacentes de 

hierarquia, que podem ou não estar amparados por autoridade racional-legal (RETHEMEYER; 

HATMAKER, 2007). A despeito da importância dada às regras, achados na literatura indicam 

que as mesmas são apenas um dos aspectos que devem ser considerados, tanto nas organizações 

singulares quanto nas que operam em rede. Nesse sentido, merece destaque a relevância da 

confiança e sua influência benéfica para a cooperação, não podendo as redes ser pautadas apenas 

em contratos formais (KLIJN; EDELENBOS; STEIJN, 2010). E apesar de todos os argumentos 

pela decadência da hierarquia, o modelo hierárquico é largamente adotado como forma de 

mensurar o desempenho das redes.  

2.8 ASPECTOS NEGATIVOS E DIFICULDADES ENFRENTADAS 

Apesar das perspectivas otimistas que envolvem redes na administração pública e da forma 

entusiástica com que tal fenômeno muitas vezes é tratado, essas coalizões são limitadas e 

enfrentam vários obstáculos. Essa questão é apresentada em artigo específico de McGuire e 

Agranoff (2011), intitulado “The limitations of public management networks”, assim iniciado: 

“Com o devido respeito ao desenvolvimento da teoria de redes de gestão pública, dentre as 
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questões mais importantes que permanecem está o reconhecimento das limitações das redes.” (p. 

265). Ainda de acordo com o artigo, as limitações relacionadas às redes “são amplas e incluem as 

dificuldades de processo, os obstáculos ao desempenho e a relação entre burocracia e arranjos 

multiorganizacionais” (p. 280).  

Dessa forma, a despeito dos benefícios advindos das redes, os gastos envolvidos devem ser 

levados em conta, incluindo-se aí o tempo depreendido, os custos de oportunidade, as 

dificuldades em estabelecer agenda consensual, as barreiras políticas e as questões que envolvem 

as relações humanas. Agranoff (2003) destaca ainda os custos envolvidos na construção do 

respeito, da confiança e do consenso, que são elementos essenciais ao sucesso das redes, mas que 

exigem experiência e negociação ao longo do tempo. Algumas das barreiras relatadas na 

literatura de redes são comentadas a seguir: 

a) Gerenciamento da rede 

De início podem ser encontradas dificuldades inerentes ao gerenciamento de redes (OSPINA; 

SAZ-CARRANZA, 2010). Essas dificuldades envolvem identificar os parceiros mais adequados 

e suas contribuições potenciais (recursos, habilidades, informações, conhecimentos), definir 

regras de funcionamento da rede e incentivar a interação dos participantes, o que pode ser crucial 

para o êxito da atividade colaborativa (AGRANOFF; McGUIRE, 2001). Além desses aspectos, 

devem ser envidados esforços para equacionar a necessidade de regras com a flexibilidade e a 

adaptabilidade características de redes. Assim, planejamento e coordenação conviverão com a 

autonomia dos participantes, de forma a possibilitar que instituições tradicionais (lastreadas na 

burocracia, comando e controle) atuem em rede (baseada na cooperação e na confiança).  

Adicione-se a essas questões as dificuldades naturais num processo de negociação que envolve 

atores oriundos de distintas culturas (GOLDSMITH; EGGERS, 2006) e habituados a trabalhar 

em organismos singulares. Essas variáveis aumentam o grau de complexidade da articulação e, 

ainda, as tensões vivenciadas internamente por cada instituição enquanto elas se adaptam ao 

modelo baseado em atividades colaborativas interinstitucionais (KRUEATHEP; RICCUCCI; 

SUWANMALA, 2008), em especial quando a articulação interna da organização é precária 

(AUGUSTINIS, 2011).   
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McGuire e Agranoff (2011) acrescentam que a ocorrência de muita ação ou processo em uma 

rede pode levar a baixos níveis de colaboração e a resultados insatisfatórios, ao passo que 

Milward e Provan (2003) argumentam que as habilidades necessárias para o gerenciamento 

eficaz da rede diferem daquelas esperadas para organizações singulares, e assim se referem aos 

problemas enfrentados na gestão de redes: 

Nosso argumento é que as redes são formas de organização inerentemente 

instáveis. Comando e controle não existem e gestão através das fronteiras 

organizacionais não é fácil. Os gerentes de rede devem continuamente lidar com 

problemas que exigem negociação, coordenação, acompanhamento, prestação de 

contas a terceiros, celebração e cumprimento de contratos, tudo em um domínio 

interorganizacional em que assimetria de informação e risco moral são 

abundantes e as atribuições não são claras. (MILWARD; PROVAN, 2003, p. 

10). 

b) Barreiras legais e institucionais  

Questões de ordem pública, como as de natureza legal, podem estar entre os mais significativos 

obstáculos à formação, ao desenvolvimento e ao gerenciamento de redes (AGRANOFF, 2003, 

2007; McGUIRE; AGRANOFF, 2011). Como tradicionalmente o setor público é burocrático e 

hierarquizado, com atributos legalistas e procedimentais (HERRANZ, 2008), o arcabouço 

normativo que disciplina os potenciais órgãos da parceria e suas atribuições pode conflitar com 

os objetivos e a dinâmica proposta para a rede, redundando em limitações à mesma ou até 

impossibilitando sua formação. De igual modo, barreiras normativas decorrentes da rigidez das 

fronteiras organizacionais e da confidencialidade devem ser consideradas (BINZ-SCHARF; 

LAZER; MERGEL, 2011; GOLDSMITH; EGGERS, 2006). Agranoff (2003) assim apresenta 

algumas implicações desse conflito: 

Genericamente falando, a incompatibilidade de procedimentos e normas 

governamentais impede que os atores das redes se movam para a próxima etapa, 

de decisões conjuntas, mas formulação de estratégias conjuntas é apenas um 

obstáculo superado (embora um dos mais importantes). Consideradas as 

limitações inerentes à agência juntamente com a falta de autorização legal, esses 

projetos estratégicos são o máximo que algumas redes podem realizar. 

(AGRANOFF, 2003, p. 20, tradução nossa). 

c) Falta de apoio 

Enquanto no modelo clássico de governança hierárquica o processo de formulação de políticas, 

programas e projetos frequentemente é interrompido por considerações políticas, na governança 
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em rede o jogo de poder político é dominado por considerações estratégicas (KOPPENJAN e 

KLIJN, 2004). Em sendo assim, para que a rede proporcione resultados satisfatórios é necessário 

que haja o comprometimento não apenas nos níveis táticos e operacionais das instituições que 

dela fazem parte, sendo fundamental o engajamento também no nível estratégico, de onde podem 

ser tomadas as decisões interinstitucionais que viabilizarão os recursos (humanos, matérias, 

técnicos) necessários à atuação em rede (GOLDSMITH; EGGERS, 2006). 

Como decorrência da falta de apoio dos atores que têm poder de decisão, muitas vezes as 

soluções encontradas em abordagens de redes esbarram em obstáculos políticos, financeiros ou 

legais que impedem que as mesmas sejam implementadas, sendo as barreiras políticas 

consideradas uma das mais poderosas (GOLDSMITH; EGGERS, 2006; McGUIRE; 

AGRANOFF, 2011). 

d) Assimetria de poder 

Numa rede pode não só existir assimetria de poder, como dependência de recursos entre as 

organizações (McGUIRE; AGRANOFF, 2011). Tal fato indiretamente “hierarquiza” a 

importância de cada componente e diferencia o poder de pressão nas tomadas de decisão 

coletivas, fragilizando a estabilidade da rede e aumentando-lhe o custo de transação. Nesse 

sentido, Johnston e Romzek (2008) alertam que a instabilidade de um único componente pode 

interferir na dinâmica de funcionamento da rede e produzir efeitos em cascata, abalando a 

confiança que facilita a colaboração. Na mesma linha, Goldsmith e Eggers (2006) sustentam que 

desentendimentos entre dois ou mais parceiros ou resultados insatisfatórios de qualquer um deles 

pode comprometer a performance da rede como um todo. Cumulativamente, é ainda possível que 

usando roupagem colaborativa uma agência faça uso instrumental de outra, buscando não o 

interesse coletivo, mas a sua visibilidade e promoção em detrimento dos demais atores, com risco 

de desestabilizar toda a coalizão.  

Ilustrando essa tensão, estudo conduzido por Augustinis (2011) identificou que alguns atores 

demonstram uma propensão a defender os interesses de sua instituição em detrimento da rede, ou 

mesmo a adotar elementos da hierarquia como forma de ocupar papel de liderança. Nesse 

contexto, a literatura sinaliza para a possibilidade de uso das alianças em prol dos atores 
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individuais, risco de certos grupos dominarem a rede, comportamento oportunista por parte dos 

envolvidos (LOPES; BALDI, 2009) e inércia colaborativa (ISETT et al., 2011). 

De todo modo, ainda que eventualmente seja afastada a possibilidade de comportamento adverso 

por parte dos atores da rede, pode existir conflito quando as prioridades das organizações são 

distintas (GOLDSMITH; EGGERS, 2006). É o que mostra estudo apresentado por Börzel (2011), 

que identifica a heterogeneidade de interesses como um fator de enfraquecimento das parcerias, 

podendo ainda haver conflitos nas situações em que, vinculados a uma organização hierárquica 

que trabalha em rede, os funcionários fiquem divididos entre visar as atribuições de sua 

instituição de origem ou trabalhar pelos objetivos da rede, e não se dediquem integralmente a 

nenhum deles. 

e) Accountability 

A noção de accountability é comumente associada à prestação de contas, à transparência na 

gestão e à responsabilização dos agentes públicos (NAVES, 2011). No ambiente de redes, 

entretanto, em que os recursos são carreados das organizações singulares para o atendimento de 

objetivos comuns, a definição de critérios para o estabelecimento de metas e para a avaliação de 

desempenho é particularmente difícil e sofre influência de diversas variáveis (AGRANOFF, 

2003; AGRANOFF; McGUIRE, 2007; McGUIRE, 2002).  

É fonte de constante tensão definir prioridades e metas consensuais para a rede, que sejam 

compatíveis com a vocação, a capacidade e o interesse de cada integrante. Milward e Provan 

(2003) apresentam como uma possível causa desse atrito o fato de cada organização dispor de 

recursos originalmente destinados a um programa específico, que, entretanto, pode conflitar com 

os objetivos da rede. A esse argumento Goldsmith e Eggers (2006) acrescentam a tensão 

subjacente dentro do relacionamento da rede, gerada pela competição entre os parceiros por 

recursos e contratos externos, e que pode ocasionar quebra de confiança e omissão de 

informações. Por sua vez, Herranz (2008) dá a entender que as dificuldades não são 

simplesmente numéricas, mas de gestão, pois: 

Ao longo do continuum de gerenciamento de rede, os gestores públicos 

enfrentam desafios para multicoordenação organizacional, tais como 

incongruência de metas, supervisão falha, má comunicação, coordenação 
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fragmentada, dados imprecisos, falta de capacidade e instabilidade na relação. 

(HERRANZ, 2008, p. 8). 

O estabelecimento de metas e a avaliação de resultados são questões inseridas num contexto mais 

amplo e toda ação externa envolve custos de oportunidade. Assim, pode haver interação de rede 

com resultados positivos, com resultados neutros e com resultados negativos, situação em que a 

ação da rede deve ser voltada para limitar perdas. Em qualquer caso, os resultados obtidos serão 

influenciados pela habilidade do gerente da rede em conseguir o envolvimento e a cooperação de 

outros atores (MEIER; O‟TOOLE, 2010). 

Como visto, accountability na rede não é tarefa fácil e, além do dispêndio de recursos, auditoria e 

controle podem causar aversão ao risco (GOLDSMITH; EGGERS, 2006). Não é à toa que aferir 

a participação dos vários atores nos resultados, atribuir responsabilidades pela não realização dos 

objetivos da rede e individualizar a participação de cada um deles nos resultados obtidos 

continuam sendo desafios para os gestores e estudiosos de processos colaborativos 

(AGRANOFF, 2003). Como possível alternativa para essa questão, Agranoff e McGuire (2007, 

p. 38) oferecem que “uma maneira de se mover em direção a uma maior compreensão do papel 

das redes no desempenho do programa é desenvolver um modelo de gestão em geral e, em 

seguida, isolar os fatores que são específicos da rede”. Evidentemente, essa alternativa representa 

uma importante evolução no estudo das redes, mas sua aplicabilidade deve ser vista com reserva 

fora do campo experimental.  
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3 CONTEXTO EMPÍRICO
1
  

De acordo com a Constituição Federal, a administração pública deve ser pautada pelos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressamente indicados no 

seu artigo 37. Além destes, outros, como o da licitação, da finalidade, da racionalidade e da 

probidade administrativa são mencionados de forma direta ou implícita nos incisos e parágrafos 

do mesmo artigo. Tais princípios são, portanto, os preceitos norteadores do Sistema de Justiça 

Criminal. 

3.1 SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL 

O Sistema de Justiça Criminal abarca as ações do poder público que visam a prevenção da 

criminalidade e a repressão às infrações penais, com a reparação dos danos, o restabelecimento 

da ordem pública e a punição aos infratores. É composto de subsistemas, envolvendo diretamente 

as organizações policiais e periciais, o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Sistema 

Penitenciário e, de forma subsidiária, conta com a contribuição de diversos órgãos e servidores 

públicos, que tem o dever funcional de comunicar a existência de fatos que possam ter 

repercussão na esfera penal. 

Dessa forma, os resultados atingidos por esse Sistema tem relação direta com as atividades 

desenvolvidas pelas diversas instituições que atuam nas sucessivas ou complementares etapas do 

processo, e também com as articulações existentes entre os órgãos. Tais instituições exercem 

atividades administrativas e atividades relacionadas à justiça criminal, sendo primordialmente 

essas últimas de interesse do presente trabalho. 

Conforme detalhado na seção 1.4 – Delimitação do Estudo, embora não atuem diretamente no 

Sistema de Justiça Criminal o TCU e a CGU foram incluídos na pesquisa, por terem o dever 

institucional de comunicar a existência de fatos sob suspeita de irregularidade penal à Polícia 

Federal e ao Ministério Público Federal. Ademais, levou-se em conta a participação desses 

órgãos na apuração de ilícitos relacionados ao desvio de recursos públicos federais.  

                                                 
1
 A redação deste capítulo foi parcialmente baseada na legislação pertinente ou em informações disponíveis nos 

sites das respectivas instituições. 
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Naquela seção foi definido que os órgãos do Poder Judiciário ficariam fora da pesquisa porque os 

estudos se restringiram às fases de investigação, elaboração de provas e oferecimento de 

denúncia, e que outras instituições, que de forma direta ou acessória contribuem para o Sistema 

de Justiça Criminal, igualmente deixariam de ser pesquisadas. Foi ainda estabelecido que por 

suas peculiaridades a Perícia Criminal Federal – que tem autonomia técnica, científica e 

funcional e institucionalmente atende a demandas de órgãos como o MPF e a Justiça Federal – 

seria tratada individualmente como um órgão, embora formalmente esteja vinculada à estrutura 

da PF. 

Feitas essas considerações, a seguir é apresentado um esquema ilustrativo do Sistema de Justiça 

Criminal na esfera federal, com descrição das competências e atribuições dos órgãos abrangidos 

pela pesquisa. 

 

 

Figura 2 - Esquema ilustrativo do Sistema de Justiça Criminal na esfera federal, com destaque para as 

instituições abrangidas pela pesquisa. 

              SIST. CRIMINALÍSTICA (PF) 
                        (Laudo Pericial Criminal) 
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3.2 POLÍCIA FEDERAL (PF) 

A Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Justiça, na estrutura do Poder Executivo 

Federal e, conforme previsto no artigo 144 da Constituição, é instituída por lei como órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinando-se a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 

serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 

outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão 

uniforme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 

descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de 

competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

Como Polícia Administrativa, a PF atua de forma preventiva e repressiva, para disciplinar, 

regulamentar e fiscalizar direitos e interesses dos cidadãos, com o objetivo de impedir que o 

comportamento do indivíduo ou das empresas cause prejuízos para a coletividade. Dentre essas 

atividades destacam-se o controle migratório, o controle de armas, o controle de segurança 

privada, o controle da comercialização de produtos químicos, a segurança de dignitários e o 

controle de identificação criminal e civil. 

Como Polícia Judiciária, a PF atua na investigação de crimes federais e no cumprimento de 

determinações do Poder Judiciário, exercendo com exclusividade a investigação das infrações 

praticadas em prejuízo de bens, serviços e interesses da União. Cabe à PF, por exemplo, a 

investigação dos crimes de roubo e furto contra os Correios, a Caixa Econômica Federal, as 

universidades federais, o INSS e outros órgãos federais. 

Incumbe ainda à PF investigar crimes contra a Previdência Social, saques fraudulentos de FGTS 

e seguro-desemprego, contrabando e descaminho, moeda falsa, falso testemunho praticado 

perante a Justiça Federal e do Trabalho, peculato e corrupção praticados por servidor público 
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federal, desvio de verbas públicas federais, tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de armas, 

lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e trabalho escravo, entre outros. 

3.3 SISTEMA DE CRIMINALÍSTICA DA PF (Siscrim) 

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que “quando a infração deixar vestígios, 

será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a 

confissão do acusado”. Assim, quando no curso das investigações criminais – parte delas 

decorrentes de procedimentos administrativos iniciados por outros órgãos –, por imperativo legal 

ou pela complexidade do assunto surge a necessidade de se recorrer a técnicos e especialistas 

habilitados pelo Estado, o exame pericial é requisitado – pelo delegado de polícia, procurador da 

república, juiz ou outra autoridade, conforme o caso – e o perito criminal é designado para, 

empregando seus conhecimentos, interpretar os vestígios e elaborar o competente laudo pericial.  

De acordo com Mirabete (2001), a criminalística, também chamada polícia científica, é a técnica 

que resulta da aplicação de várias ciências à investigação criminal, colaborando na descoberta 

dos crimes, na identificação de seus autores e na apuração de circunstâncias do fato em questão. 

Nesse sentido, o perito é um apreciador técnico, assessor do juiz, com função estatal destinada a 

fornecer dados instrutórios de ordem técnica e a proceder à verificação e formação do corpo de 

delito, com vistas a contribuir para a elucidação de crimes e possibilitar a aplicação da lei. 

O Sistema de Criminalística da Polícia Federal (Siscrim) é constituído por órgãos técnicos-

científicos de assessoramento às atividades da PF, vinculados à sua Diretoria Técnico-Científica 

(Ditec). É formado pelo Instituto Nacional de Criminalística – INC, localizado em Brasília, que é 

o órgão central da criminalística, por 27 Setores Técnico-Científicos (Setec), localizados nas 

capitais dos Estados e no Distrito Federal, que dão suporte técnico às Superintendências 

Regionais da PF, e por Unidades Técnico-Científicas (Utec) e Núcleos Técnicos-Científicos 

(Nutec), em Delegacias da PF fora das capitais. Por questões didáticas, neste trabalho as unidades 

de Criminalística da PF serão sempre referidas como Siscrim.  

Para fazer face às demandas técnico-científicas relacionadas à sua atuação institucional, a PF 

conta com um corpo de peritos criminais federais especializados em 17 áreas de formação, e que 

são responsáveis pela emissão de pareceres, informações técnicas e, principalmente, laudos 
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periciais criminais que subsidiarão inquéritos policiais e outros procedimentos criminais no 

âmbito da justiça federal. 

3.4 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) 

A Constituição Federal define o Ministério Público como instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Além das atribuições de 

fiscalizar a correta aplicação da lei, o MP atua nas áreas cível – por meio de medidas 

administrativas ou de ação civil pública, ação civil coletiva ou ação de improbidade 

administrativa – e penal.  

O Ministério Público abrange o Ministério Público da União (Ministério Público Federal, 

Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios) e o Ministério Público Estadual, e tem como funções institucionais, dentre 

outras:  

a) promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei;  

b) promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e 

coletivos;  

c) exercer o controle externo da atividade policial;  

d) requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. 

O MPF atua nas causas de competência da Justiça Federal e nas de competência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sempre que estiverem em discussão bens, 

serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas e de empresas públicas federais. 

Para esta pesquisa interessam especificamente as interfaces das atividades que envolvem o 

Ministério Público Federal e os demais órgãos estudados – CGU, PF (Investigação e Perícia) e 

TCU –, notadamente nos procedimentos da esfera criminal ou que nela possam repercutir. 
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3.5 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) 

O Tribunal de Contas da União é o órgão com competência constitucional para, no auxílio ao 

Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à 

legitimidade e à economicidade. Dentre outras atribuições, compete ao TCU:  

a) apreciar as contas anuais do presidente da República;  

b) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos;  

c) realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso 

Nacional;  

d) fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a 

municípios;  

e) aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e 

contratos;  

f) apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou 

sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais. 

Assim, o TCU é um tribunal administrativo com funções fiscalizadora, consultiva, informativa, 

judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria, que julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 

que resulte prejuízo ao erário.  

A função fiscalizadora compreende a realização de auditorias e inspeções, por iniciativa própria, 

por solicitação do Congresso Nacional ou para apuração de denúncias de irregularidades na 

aplicação de recursos públicos. Por meio da realização de auditorias, verifica-se in loco a 

legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, quanto aos aspectos contábil, financeiro, 

orçamentário e patrimonial, assim como o desempenho operacional e os resultados alcançados de 

órgãos, entidades, programas e projetos governamentais. 
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3.6 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU) 

A Controladoria-Geral da União é o órgão do Governo Federal responsável por assistir direta e 

imediatamente ao Presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder 

Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da 

gestão, exercendo, para tanto, atividades de controle interno, auditoria pública, correição, 

prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.  

De acordo com a Lei nº 10.683/2003, sempre que constatar omissão da autoridade competente, a 

CGU deve requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos 

outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 

para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa 

cabível. 

Ainda pela referida Lei, a CGU deverá encaminhar à Advocacia-Geral da União os casos que 

configurem improbidade administrativa ou que recomendem a indisponibilidade de bens, o 

ressarcimento ao erário e outras providências, assim como, sempre que necessário deverá 

provocar a atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indícios de 

responsabilidade penal, da Polícia Federal e do Ministério Público. 

Além de fazer auditorias e fiscalizações para verificar como o dinheiro público está sendo 

aplicado, a CGU desenvolve mecanismos de prevenção à corrupção e um programa de 

capacitação de gestores sobre temas relacionados ao aprimoramento dos controles internos, em 

busca de uma gestão pública federal eficiente e eficaz. Recebe também demandas oriundas do 

Ministério Público, da Policia Federal, do Tribunal de Contas da União, da Presidência da 

República, de membros do Congresso Nacional, de outros órgãos públicos e da sociedade civil. 
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4 METODOLOGIA 

De acordo como Thiollent (1998, p. 25), o objetivo da metodologia é “analisar as características 

dos vários métodos disponíveis, avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou 

distorções e criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização”.  

No mesmo sentido, Castro (1977, p. 118) assevera que “pelo menos a priori, um determinado 

problema admite uma multiplicidade de métodos de tratamento”, devendo ser levado em 

consideração, para a escolha da metodologia: relevância das conclusões; clareza e limpidez dos 

resultados; custo; precisão; tempo de duração; disponibilidade de pessoal e equipamento e 

questões éticas. 

Este capítulo tem o propósito de apresentar a abordagem metodológica adotada, descrevendo as 

técnicas, atividades e procedimentos empregados nas várias etapas da pesquisa. 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Na dissertação são explorados os aspectos dinâmicos que envolvem as interações entre as 

organizações que atuam no Sistema de Justiça Criminal, à luz da experiência vivida pelos atores 

envolvidos. Por essa razão, optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa, o que poderá possibilitar 

melhor compreensão das várias nuances e questões sutis relacionadas ao problema de pesquisa. 

Para classificar o tipo de pesquisa foi adotada a taxionomia proposta por Vergara (2009), 

contemplando dois critérios básicos: quanto aos fins pretendidos e quanto aos meios utilizados. 

a) Quanto aos fins a pesquisa foi explicativa e aplicada: 

- Pesquisa explicativa por buscar expor a forma como interagem os órgãos que fazem 

parte do Sistema de Justiça Criminal no âmbito federal, sob a ótica dos atores, 

estudando as possíveis implicações dessa forma de interação para a efetividade daquele 

Sistema (CASTRO, 1977). Para Vergara (2009), 

A investigação explicativa tem como principal objetivo tornar algo inteligível, 

justificar-lhe os motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. (VERGARA, 2009, 

p. 42). 
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- Pesquisa aplicada por se destinar ao estudo de uma situação fática, podendo os 

resultados obtidos na pesquisa servir de referencial para a adoção de medidas concretas. 

b) Quanto aos meios, foi uma pesquisa bibliográfica e de campo: 

- Bibliográfica por exigir levantamento, consulta e revisão de referencial teórico que 

possibilitasse a contextualização do tema estudado e desse respaldo à investigação; 

 - De campo por prever entrevistas com pessoas que exercem funções típicas de estado 

nas organizações, com vistas à obtenção de dados considerados imprescindíveis para os 

objetivos do estudo.  

4.2 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Amostra, sujeitos ou população amostral corresponde à parcela da população – ou universo – 

selecionada por algum critério de representatividade (VERGARA, 2009). Nessa perspectiva, para 

eleger os sujeitos da pesquisa levou-se em conta que a interação ocorre tanto de forma 

intraorganizacional, nos vários níveis internos das instituições investigadas, quanto de forma 

interorganizacional, perpassando as fronteiras que delimitam as áreas de atuação e a competência 

de cada uma delas isoladamente. 

Considerados tais pressupostos, a amostra foi definida em função da relevância do cargo dos 

entrevistados nas suas respectivas instituições e na representatividade dos mesmos no 

relacionamento com outros órgãos. Por esse critério, foi selecionada uma amostra intencional ou 

por tipicidade, ou seja, os entrevistados foram definidos exatamente por características que os 

diferenciam dos demais componentes das organizações a que pertencem e, portanto, os habilitam 

a compor essa população amostral (MOREIRA, 2002; VERGARA, 2009), perfazendo dez 

entrevistas aplicadas ao conjunto de dirigentes das instituições pesquisadas. 

Além de exercem carreiras típicas de Estado – Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal 

Federal, Auditor Federal de Controle Externo, Analista de Finanças e Controle e Procurador da 

República – os entrevistados ocupam função de gestão, o que pode ser considerado um 

diferencial para a profundidade dos depoimentos colhidos.  
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A figura a seguir exibe as seguintes informações sobre as entrevistas realizadas: a) instituição a 

que o entrevistado está vinculado; b) cargo e função do entrevistado; c) data de realização e 

duração da entrevista. 

 

SEQ. CARGO FUNÇÃO 
ENTREVISTA  

DATA DURAÇÃO 

POLÍCIA FEDERAL / BA 

1 Delegado de Polícia Federal Superintendente / BA 29/02/12 22 min 

2 Delegado de Polícia Federal 
Delegado Regional 

Executivo 
06/03/12 46 min 

PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL / PF / BA 

3 Perito Criminal Federal Chefe do Setor / BA 28/02/12 29 min 

4 Perito Criminal Federal Coordenador 23/02/12 42 min 

5 Perito Criminal Federal Coordenador 05/03/12 53 min 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO / BA 

6 
Auditor Federal de Controle 

Externo 
Secretário / BA 28/02/12 29 min 

7 
Auditor Federal de Controle 

Externo 
Diretor 28/02/12 30 min 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / BA 

8 Analista de Finanças e Controle Chefe da CGU / BA 06/03/12 26 min 

9 Analista de Finanças e Controle Chefe de divisão 06/03/12 37 min 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL / BA 

10 Procurador da República Coordenador 13/04/12 56 min 

Figura 3 – Informações sobre as entrevistas realizadas 

4.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

4.3.1 Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa foi respaldada por material bibliográfico publicado em meios convencionais ou 

acessível pela internet, sendo consultadas, sempre que possível, fontes de primeira mão, definidas 

por Eco (1998, p. 39) como “uma edição original ou uma edição crítica da obra em apreço”. 

Mencionado referencial foi pré-selecionado a partir de conhecimento prévio dos pesquisadores, 

por indicação de profissionais de áreas afins ou de estudiosos do tema (VERGARA, 2009), ou em 

função de citações na literatura especializada. Em seguida, foi feita leitura exploratória dessa pré-
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seleção, correspondendo a uma avaliação superficial com o propósito de verificar até que ponto a 

obra consultada poderia interessar à pesquisa (GIL, 1987). 

Nas etapas seguintes do processo de triagem a leitura das publicações ocorreu com maior 

profundidade, na sequência sugerida por Gil (1988): leitura seletiva, leitura analítica e, 

finalmente, leitura interpretativa. Ademais, num processo de retroalimentação, a partir de citações 

constantes das obras consultadas outras puderam ser incorporadas ao acervo disponível e 

submetidas a idênticos procedimentos de triagem e seleção. 

Mediante a leitura mais meticulosa, foi elaborada uma base de dados em arquivo digital, 

contendo as ideias e passagens consideradas mais importantes em cada um dos textos 

examinados, de forma a possibilitar o acesso rápido e sistematizado em função dos principais 

aspectos relacionados a redes. Com o amadurecimento das leituras foi possível não apenas 

identificar os autores mais conceituados e citados por seus pares, mas também compreender as 

diferentes abordagens conceituais apresentadas e os principais pontos de convergência e 

divergência entre eles. 

Com relação ao contexto empírico tratado, as informações utilizadas foram oriundas da 

legislação, coletadas nos sites oficiais dos órgãos pesquisados ou obtidas mediante contato com 

pessoas que trabalham nos mesmos. Tais informações foram complementadas por meio de 

contatos com profissionais da área e por pesquisas junto a outras fontes relacionadas ao assunto, 

as quais, quando pertinente, foram citadas ao longo do trabalho. 

4.3.2 Coleta de dados de campo 

A dissertação foi orientada pelo propósito de aferir a percepção dos atores sobre a forma como os 

diversos órgãos interagem e a possível influência dessa interação para a efetividade da justiça 

criminal. Para tanto, foi feita pesquisa de campo, por meio de entrevistas presenciais 

semiestruturadas, caracterizadas por Laville e Dionne (1999, p. 188) como uma “série de 

perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento”. 

De acordo com Gil (1987) a entrevista é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de 

coleta de dados de que dispõem as ciências sociais, possibilitando obtenção de respostas 

esclarecedoras e passíveis de classificação e quantificação. Como subgrupo daquela, a entrevista 
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semiestruturada apresenta, dentre outras vantagens, a tendência de proporcionar alta taxa de 

resposta (LAVILLE; DIONNE, 1999) e possibilitar ajuste dos quesitos durante a realização da 

pesquisa, permitindo que a as percepções e experiências vividas pelo entrevistado sejam 

exploradas em profundidade. 

Previamente à realização das entrevistas foi elaborado um roteiro (Apêndice único), estruturado 

em dois níveis de questões, contemplando aspectos levantados na literatura examinada e 

considerados relevantes para o estudo de redes, com base nos objetivos propostos. O primeiro 

desses níveis foi destinado às perguntas principais, a partir das quais poderiam emergir respostas 

satisfatórias para a questão proposta. O segundo nível de questões continha perguntas de 

esclarecimento, vinculadas às questões principais, mas que seriam feitas apenas como estímulo à 

fala do entrevistado nos casos em que as respostas fornecidas deixassem lacunas ou pudessem ser 

aprofundadas. 

Elaborado o roteiro preliminar, o mesmo foi submetido a testes prévios ou provas preliminares 

(GIL, 1987), sendo oferecidos à apreciação de pessoas que ocupam cargos similares aos dos 

entrevistados, mas que não fariam parte da amostra (VERGARA, 2009). Nesses testes prévios 

foram simuladas entrevistas nas mesmas condições em que ocorreriam as adotadas para a 

pesquisa, com aprimoramento do roteiro em decorrência da interação com os citados 

apreciadores. Uma vez aprovado o roteiro definitivo, a etapa seguinte consistiu no agendamento 

das entrevistas, o que foi feito via contato telefônico com os futuros entrevistados que, como dito, 

já haviam sido previamente selecionados. No Apêndice deste trabalho é exibido o roteiro final 

das entrevistas, nele constando a literatura relacionada às questões que nortearam a pesquisa de 

campo. 

Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente pelos pesquisadores, no local de trabalho dos 

respondentes, com duração média de 37 minutos, entre fevereiro e abril de 2012. Nos momentos 

que antecederam as entrevistas propriamente ditas, o entrevistador explanou brevemente os 

propósitos da pesquisa, a duração prevista e as técnicas a ser empregadas. Por fim, perguntou aos 

respondentes se poderia gravar a conversa para fins específicos da atividade acadêmica, 

facultando-lhes pausar a gravação caso surgisse alguma questão mais delicada.  

Ante a concordância dos entrevistados, as conversas foram gravadas digitalmente, o que 

possibilitou ao entrevistador dedicar-se ao desenvolvimento das mesmas e realizar anotações 
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pontuais pertinentes ao tema tratado, sem o inconveniente de dividir a atenção entre o seu 

interlocutor e o caderno de anotações ou deixar de registrar passagens importantes da narrativa 

(VERGARA, 2009b). 

Amparado pela flexibilidade proporcionada por essa técnica, no decorrer da entrevista foi 

possível ao entrevistador adequar o roteiro, invertendo a ordem das perguntas, incluindo ou 

modificando perguntas de esclarecimento, ou suprimindo questões já respondidas. 

4.3.3 Tratamento dos dados de campo 

A coleta de dados no campo se deu por aplicação de entrevistas semiestruturadas, sendo 

necessário transformar o conjunto de respostas oferecidas pelos depoentes em informação 

sistematizada e de fácil interpretação pelo pesquisador (VERGARA, 2009b). Dessa forma, os 

diferentes dados foram moldados, estudados, comparados e contrastados, o que possibilitou 

examinar-lhes o significado e extrair as percepções dos grupos envolvidos. 

Uma vez concluídas as entrevistas, as mesmas foram transcritas diretamente pelos pesquisadores, 

permitindo-lhes atentar para peculiaridades das respostas que eventualmente passaram 

despercebidas ou que fariam sentido apenas no contexto do diálogo. Concluída a transcrição 

literal os depoimentos colhidos foram trabalhados, com o intuito de possibilitar sua adequada 

interpretação na etapa de análise de dados, apresentada por Castro (1977) como o núcleo central 

da pesquisa. 

Para tratamento e interpretação dos dados foi empregada a análise de conteúdo, conceituada por 

Vergara (2008, p. 15) como “uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que 

está sendo dito a respeito de determinado tema”. Na aplicação dessa técnica, adotou-se a grade 

fechada para definição das categorias analíticas, consistindo na indicação de categorias definidas 

a priori, a partir da literatura pertinente ao tema e relacionadas ao contexto empírico estudado 

(VERGARA, 2008). 

Com esse propósito, inicialmente foram separados os trechos que numa primeira análise pareciam 

mais importantes, sendo descartadas aquelas partes de pouca significância para os propósitos da 

pesquisa, o que deixou lacunas nas respostas e demandou o rearranjo dos fragmentos 

selecionados em torno das categorias analíticas. Ademais, como consequência natural da 

flexibilidade proporcionada por entrevistas dessa natureza, muitas respostas foram oferecidas de 
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maneira fragmentada, fora da sequência programada ou englobando mais de uma pergunta 

proposta, o que tornou necessário realocar, fundir ou sintetizar partes dessas respostas em torno 

dos temas de interesse da pesquisa. 

Por conseguinte, as declarações, reflexões, ponderações e argumentos originados nas entrevistas 

foram triados, interpretados, sistematizados e organizadas, tendo como parâmetros o referencial 

teórico examinado e os objetivos do estudo, de forma a disponibilizar um conjunto de 

informações ordenadas e confiáveis, representativo das percepções dos atores envolvidos na 

pesquisa e com a profundidade julgada adequada para oferecer respostas satisfatórias ao 

problema proposto. 

4.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Os critérios de validade e confiabilidade das pesquisas científicas podem ser subdivididos em 

internos e externos, sendo os primeiros associados à capacidade de produzir informações 

verdadeiras, e os demais relacionados à possibilidade de generalização (MOREIRA, 2002).  

Relativamente à validade externa, enquanto as pesquisas quantitativas possibilitam generalização 

estatística, as pesquisas qualitativas poderiam ser objeto apenas de generalização lógica ou 

naturalística, ou seja, supondo-se validade interna satisfatória, qualquer transposição das 

conclusões ficaria restrita a “uma parcela mais ou menos definida da população de trabalho que 

tenha fortes semelhanças com os sujeitos da amostra” (MOREIRA, 2002, p. 13). No mesmo 

sentido Thiollent (1998, p. 36) argumenta que “na pesquisa social é sempre metodologicamente 

problemática a passagem entre o nível local e o nível global”. 

Com relação à validade interna, Demo (1995) apresenta como critérios: coerência lógica entre os 

enunciados a argumentação e as conclusões; consistência que habilite o trabalho a resistir a 

argumentações contrárias; originalidade da pesquisa, indicando seu caráter criativo; objetivação, 

que significa a busca da realidade social como ela é. Quanto ao critério externo propriamente 

dito, conceitua como “a intersubjetividade, significando a opinião dominante da comunidade 

científica em determinada época e lugar”, e defende que dela decorrem outros, “como a 

comparação crítica, a divulgação e o reconhecimento generalizado” (p. 21). 



54 
 

 

Além das limitações gerais para obtenção de dados de campo por meio de entrevistas 

semiestruturadas, em especial quando se trata de pesquisas qualitativas com amostra por 

tipicidade, pode-se mencionar: 

- Risco de obtenção de respostas evasivas ou inverídicas (MOREIRA, 2002); 

- Possibilidade de perda de uniformidade nas perguntas e nas respostas (LAVILLE; 

DIONNE, 1999); 

- Desmotivação, falta de compreensão sobre o tema ou inabilidade do entrevistado para 

oferecer respostas adequadas (GIL, 1987); 

- Falta de domínio do assunto e de habilidade por parte do entrevistador na interação com 

o entrevistado (VERGARA, 2008). 

Não obstante, a despeito das mencionadas limitações, optamos por essa metodologia, sob a 

perspectiva de que uma adequada aplicação de entrevistas semiestruturadas a uma população 

amostral selecionada em função de sua qualificação possibilitaria explorar o assunto com a 

profundidade exigida para a pesquisa, de forma a proporcionar respostas esclarecedoras e 

informações relevantes acerca do tema tratado (LAVILLE; DIONNE, 1999). Ademais, é 

esperado que outros aspectos contribuam positivamente para que as limitações à metodologia 

adotada sejam minoradas.  

Primeiramente pela presunção de que, comparativamente a outras técnicas, as entrevistas 

apresentam a vantagem de possibilitar flexibilidade para aprofundar o assunto ou redirecionar as 

perguntas quando as respostas forem insatisfatórias (GIL, 1987; LAVILLE; DIONNE, 1999). Em 

segundo lugar, a realização de todas as etapas da entrevista – elaboração do roteiro, aplicação, 

transcrição e interpretação – diretamente pelo pesquisador pode evitar ruído entre as diversas 

fases do trabalho e assegurar informações fidedignas sobre a percepção dos entrevistados acerca 

do problema tratado, e satisfatórias para os propósitos da pesquisa. Por fim, o fato de um dos 

pesquisadores atuar na área objeto da pesquisa – exercendo o cargo de Perito Criminal Federal – 

lhe aproxima do objeto de estudo e facilita a interação com os entrevistados. Nesse sentido, 

consoante Castro (1977),  
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O pesquisador deve adquirir um nível amplo e profundo de compreensão do 

assunto da pesquisa. Deve haver não apenas familiaridade, mas intimidade com 

o assunto. As relações de causa e efeito devem ser quase sentidas ou intuídas. 

(CASTRO, 1977, p.116). 

Tal aspecto, entretanto, exigiu alguns cuidados para que fosse assegurada a necessária 

neutralidade do pesquisador relativamente ao objeto de estudo (LAVILLE; DIONNE, 1999), 

tanto na elaboração do roteiro e aplicação das entrevistas como nas etapas posteriores, de 

tratamento e apresentação dos dados. Exemplificando, tomou-se a precaução de evitar que 

opiniões pessoais do pesquisador fossem expostas no roteiro das entrevistas ou transparecessem 

no contato com os respondentes, o que poderia influenciar nas declarações obtidas e interferir na 

apresentação dos resultados (GIL, 1987). Seguidas essas práticas, entendemos que a metodologia 

escolhida atendeu satisfatoriamente aos propósitos pretendidos. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa. Para uma melhor contextualização 

das questões que emergiram das entrevistas de campo, optou-se pelo método de análise do 

conteúdo, com grade fechada, agrupando tais resultados em categorias e subcategorias analíticas 

estabelecidas a priori, definidas previamente a partir do referencial teórico e relacionadas ao 

contexto empírico estudado.  

Dentro de cada categoria, a apresentação dos resultados foi estruturada de forma a contemplar a 

diversidade de percepções entre as instituições pesquisadas, e mesmo entre entrevistados 

pertencentes a uma mesma organização. Assim, enquanto para algumas questões houve 

convergência de opinião dos entrevistados, vinculados ou não a um mesmo órgão, noutras houve 

diversidade ou mesmo divergência de percepções, sendo essas circunstâncias evidenciadas na 

apresentação dos resultados da pesquisa. As categorias analíticas adotadas são indicadas na figura 

a seguir. 

 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

CATEGORIA A – ATIVIDADES DO ENTREVISTADO E DE SUA INSTITUIÇÃO 

CATEGORIA B – CREDIBILIDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL 

CATEGORIA C – INTERAÇÃO ATUAL ENTRE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE 

JUSTIÇA CRIMINAL 

CATEGORIA D – VIABILIDADE DE ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL EM REDE 

Subcategoria D.1 – Rede de Controle  

CATEGORIA E – CARACTERÍSTICAS DAS REDES 

Subcategoria E.1 – Confiança e cooperação 

Subcategoria E.2  – Aspecto dinâmico e nível de institucionalização das redes 

Subcategoria E.3 – Redes multiníveis 

CATEGORIA F - ASPECTOS POSITIVOS DAS REDES 

Subcategoria F.1 – Melhores resultados 

Subcategoria F.2 – Cooperação e complementaridade 

Subcategoria F.3 – Flexibilidade 
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CATEGORIA G - LIMITAÇÕES DAS REDES 

Subcategoria G.1 – Poder 

Subcategoria G.2 – Conflitos de interesses 

Subcategoria G.3 – Prestação de contas e responsabilização, ou accountability 

Subcategoria G.4 – Barreiras legais 

Subcategoria G.5 – Questões culturais 

CATEGORIA H - REDES E HIERARQUIA  

Figura 4 – Categorias analíticas adotadas na apresentação dos resultados.  

5.1 CATEGORIA A – ATIVIDADES DO ENTREVISTADO E DE SUA INSTITUIÇÃO 

Essa categoria teve como propósito obter dos entrevistados informações sobre as atividades 

desempenhadas nas respectivas instituições e identificar procedimentos que pudessem relacionar 

tais atividades institucionais a estruturas em rede.  

Os Delegados de Polícia Federal conceituaram suas atribuições institucionais como o conjunto 

procedimentos com o propósito de investigar delitos em detrimento de bens e interesses da união 

e crimes de repercussão interestadual, buscando identificar a materialidade e a autoria dessas 

infrações penais. 

Na opinião deles suas atribuições são muito importantes porque a polícia é a instituição que atua 

mais próxima do ato delituoso. Ela é quem tem mais contato com o fato em si, como realmente 

aconteceu, competindo-lhe angariar os elementos, provas, testemunhas e circunstancias, e 

formalizar toda a matéria probatória para subsidiar o MPF, que é o titular da ação penal, de forma 

a possibilitar a responsabilização daqueles que cometeram crimes. Argumentam que esse trabalho 

sendo bem feito na base, com perícia, testemunhas, relato das circunstâncias que o policial 

vivenciou, é muito importante para sistema processual penal como um todo. 

De acordo com os Peritos Criminais Federais entrevistados, as atividades da Criminalística 

consistem na aplicação de conhecimentos técnico-científicos para a materialização da prova por 

meio da realização de exames e elaboração de laudos periciais, que serão usados como subsídio 

para as investigações e processos judiciais, ajudando a esclarecer a verdade e auxiliando a justiça 

e a sociedade, destinatária final dos serviços prestados por todos os órgãos do Estado.   
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Para os Analistas de Finanças e Controle pertencentes aos seus quadros, a CGU é o órgão de 

controle interno da Presidência da República e atua, dentre diversas searas, no combate e na 

prevenção à corrupção. Fiscaliza recursos da esfera federal, combatendo a corrupção e zelando 

pela boa e regular aplicação dos recursos públicos, por meio de auditorias em órgãos e recursos 

da Administração Pública Federal. Segundo eles, essa atividade é fundamental para o País saber 

onde o dinheiro público está sendo aplicado e a qualidade do serviço que está sendo prestado. E a 

CGU vem empreendendo esforços no sentido de melhorar os resultados da aplicação dos recursos 

públicos, aprimorando mecanismos de controle e redirecionando o foco da aplicação de alguns 

programas. 

Os Auditores Federais de Controle Externo definem que o TCU é um órgão importante porque 

zela por um dos pilares do estado democrático de direito e do princípio republicano que é o dever 

de prestar contas, atuando na assessoria técnica do Congresso Nacional, voltada para o controle 

do gasto público e para a fiscalização da aplicação de recursos públicos federais. Para um deles, 

“o gestor público recebe um mandato para gerir recursos de toda a sociedade, e deve prestar 

contas disso. E a atividade dos tribunais de contas em geral é verificar se e como essa prestação 

de contas está sendo feita”. Outro Auditor considera que a atuação do TCU ajuda a evitar desvios 

de recursos públicos, principalmente de forma preventiva, já que “trazer o dinheiro de volta é 

bem complicado” e depende da atuação conjunta de órgãos como TCU, CGU, PF, MPF e outros.  

Por sua vez, o Procurador da República relatou que, dentre outras matérias, trabalha no combate 

aos atos de improbidade administrativa, em que o gestor público, em conluio ou não com 

particulares, pratica condutas que não estão adequadas às regras da administração pública, sendo 

que tais desvios podem se manifestar como prejuízo ao erário, na forma de enriquecimento ilícito 

ou como ofensa aos princípios da administração pública.  

Conforme apresentado, nas respostas espontaneamente oferecidas à primeira pergunta da 

entrevista foi possível verificar a existência de parcerias declaradas ou latentes, que em variados 

graus convergem para o funcionamento daqueles órgãos em rede, o que foi expressamente 

mencionado por alguns entrevistados ou citado por outros no contexto do diálogo. Importante 

ressaltar que tais respostas apontaram para um mesmo caminho, o de aproximação entre as 

instituições, independentemente do cargo do respondente e do órgão ao qual o mesmo está 

vinculado.  
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5.2 CATEGORIA B – CREDIBILIDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL 

O propósito desta categoria foi conhecer as percepções dos entrevistados sobre os fatores que 

influenciam na credibilidade que a população deposita no Sistema de Justiça Criminal, 

averiguando até que ponto a forma de interação entre os órgãos apareceria nas respostas como 

uma variável relevante.  

Indagados a opinar sobre constatações de pesquisas de opinião pública, que dão conta que a 

população se declara confiante nos órgãos isoladamente – PF, MP, Poder Judiciário – mas ao 

mesmo associa “justiça” a lentidão e impunidade, os entrevistados apresentaram como possíveis 

razões, dentre outras: a) a falta de interação entre os órgãos; b) o excesso de recursos legais; c) a 

complexidade dos crimes investigados; d) a falta de visão do todo por parte da população; e) a 

falta de estrutura dos órgãos envolvidos; e f) as falhas nas diversas etapas de apuração do fato 

investigado. Conforme apresentado a seguir, algumas dessas percepções guardam estreita relação 

com as relações interinstitucionais.  

De acordo com um Delegado, o que chega à população é a demora no julgamento, é que a polícia 

prende, mas a justiça não condena. Para ele, muitas vezes consegue-se um conjunto probatório 

bem feito, mas o processo penal é burocrático e a legislação possibilita que os implicados usem 

as brechas do sistema a seu favor, buscando protelação, paralisação do processo, prescrição. 

Outros entrevistados compartilham dessa opinião. Dentre eles, um representante do TCU, que 

considera que além das possibilidades legais para a protelação dos processos, os órgãos têm 

muitas atividades em andamento. Defende que a interação certamente ajudaria a melhorar os 

resultados, mas entende que “o povo vê mesmo é que as leis dão espaço para muitos recursos”. 

De modo similar, um Analista da CGU considera que o que é passado para a opinião pública é a 

impunidade, mas concorda que pode existir lentidão, morosidade na continuidade dos trabalhos 

por órgãos que trabalham de forma subsequente. 

Os Peritos igualmente apontam que a forma como os órgãos se interrelacionam efetivamente 

dificulta a obtenção de resultados, mas para dois deles o que a sociedade vê é a realização de 

operações policiais, que “a polícia prende e a justiça solta”. Um deles atribui parte da ineficácia 

do Sistema de Justiça Criminal à forma “estática e arcaica” que cada instituição e a administração 

pública como um todo funcionam. Assim, enquanto a elucidação de crimes exige a participação 
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de vários órgãos e envolve estruturas multidisciplinares, a Administração funciona sem a visão 

global do processo, com cada um fazendo uma parte isolada do trabalho.  

De acordo com esse Perito, a precariedade na interação é um problema que ocorre entre as 

instituições, mas também dentro de cada uma delas, refletindo na forma de agir dos seus 

servidores.  Para ele, 

Muitas vezes dentro da própria instituição a pessoa não está muito preocupada 

com o resultado final do que está sendo feito. Ela quer é fazer o seu trabalho, 

não entendendo que depois dali, em sequência, outros vão dar continuidade ao 

trabalho e no final das contas é que sairá o resultado. Da mesma forma, entre as 

instituições, que muitas vezes trabalham como „caixas pretas‟. (Entrevistado – 

Perito Criminal Federal). 

Mas o entrevistado pondera que existe um bom entrosamento profissional entre Delegados e 

Peritos. No seu entendimento, o ambiente multidisciplinar que é característico da atividade 

pericial de certa forma já funciona em rede, representada por fóruns das diversas áreas do 

conhecimento, por meio dos quais questões técnicas são discutidas e dirimidas por peritos de todo 

o Brasil, que voluntariamente participam desses grupos informais e prontamente auxiliam seus 

pares. 

Para o outro Delegado entrevistado, muitas vezes criticar a lentidão da justiça não é criticar 

apenas o Judiciário, mas criticar também a polícia, a perícia, o MP e as demais instituições 

envolvidas. Segundo ele, quanto mais o tempo passa mais frágeis ficarão as provas, e um 

inquérito mal feito ou demorado vai prescrever ou vai dificultar a denúncia do MP. Assim, por 

mais que o investigado seja culpado, fica difícil para o Judiciário condená-lo, e “todos têm culpa 

nisso, é um laudo que demora a ser feito, é a troca de comando na investigação, é a falta de 

estrutura administrativa, é todo um quebra-cabeça que só aparece quando chega para o juiz 

julgar”.  

Além da importância de os órgãos complementarem suas atividades, outro Analista da CGU 

destaca o conflito entre a complexidade dos crimes e os poucos recursos que estão à disposição 

dos órgãos de investigação, o que dificulta a produção de provas robustas colocadas à apreciação 

do Judiciário, com materialização dos crimes, quantificação dos prejuízos e individualização das 

condutas. Na opinião deste, a população confia nas instituições e reconhece o potencial delas para 

a solução de problemas, mas vem cada vez mais se conscientizando da importância de cobrar 

melhores resultados dos órgãos do Estado em geral. Até porque, de alguns anos para cá a 
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população tem acompanhado a realização de operações capitaneadas por essas instituições de 

fiscalização e persecução criminal, mas o resultado final, com a punição efetiva dos culpados, 

não aparece. Para um dos Peritos entrevistados, de alguma forma o trabalho integrado vai ser a 

única maneira das instituições darem resultado, pois hoje a sociedade não se contenta mais com 

prisões que saem no jornal, mas quer saber os gastos e ver os resultados. 

O representante do MPF vai além. Ressalvando que a percepção de impunidade que a população 

relatou em pesquisas não deve ser imputada subjetivamente aos juízes, considera que a justiça é 

um reflexo da sociedade e que, mais que acompanhar o trabalho dos órgãos de persecução 

criminal, a sociedade precisa cobrar resultados aos agentes públicos. 

Essa categoria analítica revelou que, a despeito da diversidade de percepções reveladas pelos 

entrevistados, os motivos apontados para a falta de credibilidade no Sistema de Justiça Criminal 

não são mutuamente excludentes. Ao contrário, os depoimentos apontam para uma combinação 

de fatores, sem necessariamente indicar o grau de influência de cada um deles. Especificamente 

no que diz respeito às relações interorganizacionais, os depoimentos colhidos sugerem que a 

atuação em rede pode contribuir significativamente para os resultados obtidos pelo conjunto de 

instituições que compõem aquele Sistema.  

5.3 CATEGORIA C – INTERAÇÃO ATUAL ENTRE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE 

JUSTIÇA CRIMINAL 

Esta categoria corresponde a uma pergunta feita aos entrevistados, com o objetivo de avaliar quão 

próximo da atuação em rede estão os órgãos pesquisados. 

Particularmente na Bahia a relação entre as instituições é muito boa. E embora haja ainda 

algumas oportunidades de melhoria, nos últimos anos a ação em cooperação melhorou 

substancialmente, sendo a sociedade a maior beneficiária desta parceria. Essa é a opinião dos 

Analistas da CGU, que destacam a evolução na relação entre as instituições. De acordo com um 

deles, comparativamente com as primeiras atuações conjuntas, em que muitas vezes os 

representantes das organizações tinham um primeiro contato no campo, no momento em que a 

operação era deflagrada, hoje a interação se beneficia do aprendizado ao longo do tempo, com 

ganho de qualidade a partir do momento em que há compartilhamento efetivo desde o 

planejamento da operação, com delimitação do que vai ser investigado e definição dos elementos 
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mais importantes para tal fim, até o pós-operação, quando há socialização das informações para 

análise e produção dos resultados. 

Reforçando esse entendimento, o outro Analista pondera que se anteriormente a relação podia ser 

burocrática, com troca de papéis, hoje “um simples contato telefônico é suficiente para disparar 

uma atividade conjunta”. E que essa troca de informações, feita de forma sistemática, em parceria 

com a PF e o MPF, possibilita várias ações e tem resultado em ganhos efetivos, com grande 

impacto no combate à corrupção, diminuindo o desvio de recursos, a ineficiência e a corrupção. 

Os Delegados concordam que a relação seja boa, mas um deles considera que ainda hoje às vezes 

existe muita burocracia, observando que essa interação é muito mais pessoal – com base na 

confiança entre as pessoas – do que institucional, o que demora a ser assimilado quando há troca 

de dirigentes. Por outro lado, os Peritos entrevistados afirmam que existe sim uma boa relação, 

mas não necessariamente uma boa interação, sendo essa importante para enriquecer a persecução 

criminal. 

Um Delegado defende que na Bahia houve uma aproximação muito grande entre a PF, a CGU e o 

MPF, o que possibilitou a troca de informações e a realização de operações conjuntas. Segundo 

ele, a colaboração das diversas instituições é fundamental para o sucesso de uma investigação, 

“para não ficar só no papel frio e alinhar a investigação com o interesse comum”, seja pela 

contribuição da perícia para assuntos técnicos ou pela troca de informações com outros órgãos, 

quando necessário com autorização judicial, de forma a absorver o que há de mais relevante para 

a produção de provas relacionadas ao fato investigado. 

Nessa mesma linha, o representante do MPF relata que até algum tempo a interação dependia da 

acessibilidade à pessoa com que se estava tratando, fosse ela do MP, da PF, da CGU, do TCU ou 

de outro órgão. Mas hoje os órgãos estão se profissionalizando nessa interação e chegaram à 

conclusão que sem ela não conseguirão avançar no combate à corrupção, porque uma das 

estratégias da defesa dos acusados é atacar os pontos fracos do sistema, como a falta de 

aprofundamento na análise da existência de má-fé nas ações de improbidade administrativa.  

Segundo ele, enquanto quem investiga muitas vezes se atém às formalidades legais, aos papéis 

que chegam, os investigados argumentam que apenas assinaram documentos, mas que não têm 

envolvimento com irregularidades. E como a prova da má-fé cabe ao Estado, a integração entre 
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as instituições e a especialização das mesmas em crimes contra a administração pública passaram 

ser fundamentais para o aprofundamento no combate a crimes dessa natureza.  

Ainda de acordo com este entrevistado, “hoje a parceria está mais profissionalizada com a CGU, 

que atua muito próxima ao MPF. Quando a CGU vai a campo verificar irregularidades em 

determinados municípios, nos casos em que há encaminhamento do MPF ela entra em contato 

com o Procurador da República, para que ele indique qual a demanda e se há novos documentos, 

sendo isso um salto imprescindível”. 

Um dos Auditores do TCU entende que a atual interação entre os órgãos ainda é pequena, mas 

tem evoluído, e que a relação é mais pessoal do que institucional. Comunga desse pensamento o 

outro entrevistado daquele Tribunal, que aponta como possível causa o fato de “cada instituição 

ficar focada nas suas atribuições, não sobrando tempo para interagir”, seja por dificuldade de 

agenda ou pelo volume de trabalho.  

Para ele, a criação da Rede de Controle da Gestão Pública representa um avanço nesse sentido, 

porque quebra a formalidade e aproxima mais as instituições, embora culturalmente os órgãos 

não estejam acostumados a trabalhar juntos. E apesar do objeto ser comum, cada um dá um 

enfoque diferenciado, o que qualifica o produto final: qualidade do gasto, questões 

administrativas, aspecto penal, sendo algumas matérias de competência específica de 

determinada instituição. Além disso, nada impede que se faça um trabalho conjunto, com cada 

um extraindo dali o que vai servir para o seu processo. E, avançando nessa aproximação, defende 

que “em alguns casos podem ser feitos relatórios conjuntos, com assinatura dos representantes de 

todos os órgãos envolvidos, o que seria muito mais proveitoso para a sociedade”. 

5.4 CATEGORIA D – VIABILIDADE DE ATUAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL EM REDE 

Com algumas variações no formato proposto, mais que considerar viável a atuação dos órgãos 

que compõem o Sistema de Justiça Criminal em rede os entrevistados foram unânimes quanto à 

importância dessa interação. 

Nessa perspectiva, os Analistas da CGU entrevistados defendem que a interação é essencial. De 

acordo com um deles, como cada órgão tem uma prerrogativa, uma determinada competência, 
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que se encerra em determinado momento e é complementada por outros órgãos, a soma dos 

esforços gera menos retrabalho e a articulação é preponderante para o resultado dessas ações.  

Ilustrando esse aspecto complementar, o outro Analista aponta que na sua principal missão, que é  

avaliar a aplicação de recursos públicos, a CGU desenvolveu uma expertise que envolve uma 

série de procedimentos, mas que aquele órgão não dispõe de outros instrumentos imprescindíveis 

para a investigação dos crimes e que são utilizados pela PF e pelo MPF, como a quebra de sigilo 

bancário e telefônico. 

No mesmo sentido, os Peritos consideram a interação viável e necessária, observando que as 

parcerias variam em função da área estudada. Assim, do mesmo modo que para exames de cunho 

financeiro são envolvidos órgãos como a Receita Federal e o TCU, na área de meio ambiente, por 

exemplo, o Ibama e o DNPM podem ser os parceiros mais importantes. 

De igual modo pensam os Auditores, um deles argumentando que boa parte dos trabalhos 

desenvolvidos no TCU – como uma Tomada de Contas Especial (TCE) feita por aquele órgão e 

que pode ensejar instauração de inquérito policial pela PF e ação de improbidade administrativa 

pelo MPF – tem relação com as atividades de outras instituições. Para ele, de certa forma essa 

interação já estaria institucionalizada, e “hoje o funcionamento de redes é muito facilitado pelas 

telecomunicações, que possibilitam acesso a processos, informações e base de dados 

remotamente pelos órgãos parceiros”. 

Argumento análogo é apresentado por um dos Delegados, que assevera que a interação não 

apenas é possível, como já é uma realidade prática em operações conjuntas, ainda que não seja 

adotada a terminologia “rede”. Segundo ele, os contatos diários na parte operacional já são em 

rede, existindo interação regular entre diversas instituições, públicas e também privadas, todas 

elas trabalhando em parceria para resolver problemas de interesse comum. 

Numa interpretação similar, o Procurador defende que para investigar atos de improbidade 

administrativa é necessário avaliar se a prática irregular decorreu de dificuldade do gestor ou de 

má fé, com o objetivo de não se adequar às normas da administração pública ou de desviar 

recursos públicos. Enfaticamente, sustenta que “só se pode vencer essa dificuldade, de uma forma 

minimamente razoável, quando se conseguir a integração entre os órgãos de persecução que 

também atuam no combate a corrupção”. 
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Subcategoria D.1 – Rede de Controle  

Alguns dos entrevistados destacaram a importância da já existente Rede de Controle, 

especificamente criada pelo TCU para aproximar os órgãos e dar mais efetividade às ações de 

combate à corrupção, englobando as esferas federal, estadual e municipal.  

Para um Analista da CGU, uma importante atuação da Rede de Controle diz respeito a ações de 

prevenção à corrupção desenvolvidas junto à sociedade organizada, sempre perseguindo o ideário 

de controle social, com a própria sociedade fiscalizando os recursos públicos passados aos 

municípios, “sendo isso também um resultado efetivo da Rede de Controle, que transcende as 

fronteiras das instituições que a compõem”. 

De forma análoga, o respondente do MPF pondera que a Rede de Controle é uma iniciativa muito 

importante, mas como todos os órgãos tem muitas atribuições por fazer, ainda há um longo 

caminho a ser percorrido. Ele ressalta que a rede possibilita trazer à discussão os assuntos 

entendidos como prioritários e a partir daí ajudar na superação da burocracia e permitir que as 

questões sejam tratadas diretamente pelos órgãos envolvidos, “porque a rede promove o contato, 

facilita a relação e ajuda a dar andamento a investigações em curso e muitas soluções surgem a 

partir de contatos informais entre seus participantes”. 

Esse papel facilitador é percebido também por um Auditor do TCU, para quem “a rede funciona 

como um acordo de cavalheiros, estimulados pelos resultados atingidos, onde não existe 

hierarquia ou cobrança, mas cooperação e comprometimento”. De acordo com ele, vários órgãos 

são criados para se chegar a uma conformação institucional e, como toda estrutura administrativa, 

redes são um meio para se atingir os fins da função pública. Como todo início, defende, “as 

pessoas que acreditam têm que puxar esse trabalho inicial, senão a rede acaba morrendo, mas a 

partir do momento que os trabalhos feitos no âmbito da rede surtem efeito, ela vai sendo inserida 

na agenda das cúpulas das instituições”. 
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5.5 CATEGORIA E – CARACTERÍSTICAS DAS REDES 

Subcategoria E.1 – Confiança e cooperação 

Na ausência da carta legal, é comumente aceito que as pessoas se 
unem, trabalham e permanecem juntas por causa de algum elemento 
de confiança, que no comportamento coletivo está ligada à obrigação. 
(AGRANOFF; McGUIRE, 2001, p. 312). 
 

Confiança reduz os custos de transação tanto para os gerentes 
quanto para os participantes da rede. (ISETT et al., 2011, p. 164). 
 

A confiança é, talvez, o construto mais importante e interessante das 
redes e é fundamental para a criação de um ambiente favorável à 
cooperação. (AUGUSTINIS, 2011, p. 143). 
 

Confiança é a crença de que o outro não vai se comportar de forma 
oportunista.  (KLIJN; EDELENBOS; STEIJN, 2010, p. 195). 
 

As agências burocráticas do Estado que operam as ferramentas de 
governança e participam de redes estão sendo mudadas 
operacionalmente em seu núcleo para acomodar atividade 
colaborativa. (AGRANOFF; McGUIRE, 2007, p. 42). 

 

Do mesmo modo que verificado no referencial teórico, nas entrevistas a confiança emergiu como 

fator essencial para que exista cooperação, ambos percebidos como elementos cruciais para o 

funcionamento da rede. É o que defende, por exemplo, o Procurador da República, para quem 

uma relação de parceria e de confiança é construída ao longo do tempo. “E não falo apenas da 

confiança relativa à corrupção, mas à responsabilidade e ao comprometimento. Mas acho que o 

medo de a pessoa não ser confiável não pode impedir o contato.” Para ele, não existe operação 

bem sucedida sem parceria:  

Não haverá sucesso na operação se o Procurador da República não quiser ter 

contato com o Delegado, se o Delegado entender que não pode passar tudo que 

está na investigação para o Auditor do TCU, da CGU, ou para o MP, e assim por 

diante. Porque na parceria a confiança tem que existir. (Entrevistado – 

Procurador da República). 
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Ilustrando esse pensamento, o entrevistado relata que muitas operações desencadeadas no 

combate à corrupção são exitosas justamente pela existência de confiança e cooperação entre os 

diversos órgãos envolvidos, ao passo que noutros casos, quando não há prévio entendimento 

entre os órgãos ou quando algum deles adota postura individualista, frequentemente os resultados 

são insignificantes quando confrontados com os recursos empregados. 

Mas a despeito de sua importância para a rede, nas entrelinhas há muita desconfiança entre as 

instituições, com relação aos trabalhos realizados e aos reais interesses envolvidos, o que pode 

ser um problema para se atingir resultados concretos e positivos nas atividades que envolvem 

mais de um órgão. Nessa linha, um dos Peritos entrevistados considera que “é importante que os 

órgãos entendam que todos têm como objetivo auxiliar na busca da verdade, do bem comum”.  

Subcategoria E.2 – Aspecto dinâmico e nível de institucionalização das redes 

Processos colaborativos podem ser representados por um continuum 
entre conexões mais frouxas e arranjos estruturais mais duradouros. 
(MANDELL, 1999).  
 

Nem todas as redes são iguais. Seus efeitos variam de intercâmbio 
de informações a adoção de políticas conjuntas. (AGRANOFF, 2003, 
p. 4). 
 

Uma rede não é algo dado, mas em constante construção, o que 
permite aos atores construírem redes alternativas que possibilitem 
maior autonomia. (LOPES; BALDI, 2009, p. 1009). 
 

As organizações em rede são dinâmicas, se configuram e 
reconfiguram a todo instante. (AUGUSTINIS, 2011, p. 17). 
 

Para um dos Peritos entrevistados, num primeiro momento as redes naturalmente tendem a ser 

informais, mas com o desenvolvimento dos trabalhos é salutar que elas sejam formalizadas. Isso 

daria respaldo aos seus participantes com relação às metas acordadas e as interações não 

dependeriam tanto das pessoas. Entretanto, formalizar uma rede não é fácil, porque cada 

instituição tem atribuições distintas e diferentes visões sobre um mesmo problema. Ressaltando 

que as relações contratuais não devem inibir a informalidade entre os membros da rede, este 
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entrevistado e um Analista da CGU entendem que a formalização é importante porque 

institucionaliza a parceria e dificulta que se percam os vínculos quando as pessoas forem 

substituídas. 

Nessa mesma linha, outro Perito considera que redes amadurecem a partir do momento que se 

trabalha em conjunto e se identifica a melhor maneira com que cada um pode contribuir para o 

seu funcionamento. Assim, é importante que existam regras claras para que a mudança de 

pessoas não tenha tanta influência na parceria, embora “para redes com propósitos específicos, 

com início, meio e fim, tipo força-tarefa, trabalhar sem formalidades dá mais agilidade”. Um 

terceiro Perito considera que interação para além de força-tarefa é mais difícil, podendo esta ser 

uma forma de iniciar as redes, com ampliação da parceria em caso de êxito.  

Para um dos Analistas da CGU, a rede deve ser formal, porque isso justifica as demandas em 

cada um dos órgãos, sendo os contatos informais respaldados por um documento que permita a 

interação desses órgãos em prol de um objetivo comum. Porém, segundo ele, apesar da interação 

em tese ser entre instituições, é necessário que as pessoas que estão à frente dos órgãos parceiros 

também tenham facilidade de interlocução, de aproximação, sob pena de a rede tornar-se 

inviável: “é o conjunto, a rede tem que ser institucional e também tem que partir de cada um 

desses dirigentes individualmente”. 

De forma similar um dos Peritos relata que os órgãos são parceiros e as pessoas também. “A 

relação pessoal facilita. O órgão não é inanimado e as pessoas fazem parte do órgão, sendo difícil 

separar”. Dessa forma, como não se muda o corpo de uma instituição de um dia para o outro, 

cabe às pessoas que permanecem transmitir essa relação de parceria para as que chegam. E, 

concordando com o Analista, argumenta que para uma rede para a vida inteira, por prazo 

indeterminado, o acordo tem de ser formal, porque as pessoas mudam e a rede poderia perder o 

legado. 

Na percepção de um Delegado, hoje já ocorrem parcerias no estilo força-tarefa, mas o ideal é que 

a rede seja permanente, atuando em qualquer situação em que haja necessidade, e não apenas em 

casos pontuais. Para não haver qualquer tipo de questionamento depois, defende, o ideal é que a 

rede seja formal, com a cúpula dos órgãos legitimando a interação que ocorre na base. Ele 

acredita que com o tempo a relação tende a se institucionalizar e considera que a tecnologia pode 
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fornecer muitas ferramentas para essa integração, como por exemplo, através da utilização de 

inquérito e processo digital e videoconferência.  

De modo convergente responderam os Auditores do TCU. Para um deles, a interação deve ser 

tanto pessoal como institucional, até mesmo para validar os trabalhos feitos em conjunto. “Sendo 

informal demais, poderia invalidar os trabalhos e, demasiadamente formal, não despertaria o 

interesse dos órgãos”. Para outro Auditor, de alguma forma a rede tem que ser institucionalizada, 

através de acordos, mas não a ponto de ser rígida, burocratizada, com informações solicitadas 

necessariamente por ofício ou memorando. Bastaria, por exemplo, disponibilizar o sistema para o 

parceiro ter acesso a informações de interesse comum, muitas vezes tirando dúvidas por telefone. 

Contudo, enfatiza que essa é apenas uma variável, pois “independentemente do formato que a 

rede tome, é necessário o engajamento do gestor máximo da instituição, justamente do dirigente 

que possa tomar uma decisão na hora”. 

O arcabouço conceitual adotado para a pesquisa convergiu com as informações colhidas em 

campo, no que concerne ao entendimento das redes como um processo dinâmico e que pode ser 

configurado em variáveis níveis de institucionalização. As respostas oferecidas pelos 

entrevistados e enquadradas nessa subcategoria de análise, portanto, denotam o conflito entre a 

opção pela flexibilidade proporcionada pela rede, em contraste com a necessidade de formalizar 

essa rede para dar estabilidade à relação. 

Subcategoria E.3 – Redes multiníveis 

O nosso argumento principal é que o conhecimento da rede 
organizacional tem sido predominantemente de nível único na sua 
perspectiva; apesar de as organizações serem sistemas multiníveis de 
relações. (MOLITERNO; MAHONY, 2011, p. 463). 

 

Para um Analista entrevistado, deve haver interação permanentemente, tanto na cúpula como na 

base dos órgãos, e cada vez mais tem que existir espaço para a interação na base, de sorte que na 

medida em que sejam identificadas condutas que demandem ação entre os órgãos, os 

representantes locais tenham espaço para compartilhar informações e trabalhar em conjunto.  

Assim, deve haver espaço para interação nos diversos níveis das organizações, sendo as situações 
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de repercussão e escala nacional tratadas pelos órgãos centrais, bem como outras questões 

poderiam ser tratadas no plano local.  

Segundo ele, isso é necessário porque algumas atividades que as instituições realizam, por conta 

de suas competências, demandam um olhar que muitas vezes não interessa à rede, mas podem ser 

importantes para dois ou mais parceiros localmente. Por exemplo, quando a CGU faz a avaliação 

da execução de um programa federal num município, não lhe interessa apenas a identificação de 

situações que sinalizem crime, mas também a identificação de falhas e de oportunidades de 

melhorias, que precisam ser acompanhadas, monitoradas, na busca de melhor resultado naquela 

política pública. “E isso não interessa, por exemplo, a um órgão que trata da persecução penal, 

havendo objetivos da CGU que jamais serão objetivos da rede.” 

A existência de múltiplos níveis foi mencionada também por outros entrevistados. Sobre este 

aspecto, um Delegado ponderou que o que se vê é que as redes estão ocorrendo ao mesmo tempo 

de cima para baixo e de baixo para cima, por uma questão de necessidade, pois para que os 

resultados sejam atingidos é necessário que as pessoas possam agregar, e isso implica relações 

envolvendo vários níveis dos órgãos parceiros.  

5.6 CATEGORIA F - ASPECTOS POSITIVOS DAS REDES 

Para a maioria dos problemas que surgiram no século XX, a 
organização burocrática era ideal, porque os problemas eram 
facilmente definidos, metas eram claras e os objetivos eram 
mensuráveis. Redes são mais adequadas para enfrentar os problemas 
complexos, com mais locais de decisão e mais partes interessadas. 
(AGRANOFF, 2003, p. 34). 
 

Nas condições de incerteza ambiental e internacional crescentes, 
sobreposição setorial e funcional de subsistemas sociais, redes de 
políticas como um modo de governança oferecem uma vantagem 
decisiva sobre as duas formas convencionais de governança, 
hierarquia, e mercado. (BÖRZEL, 1998, p. 260). 
 

Mesmo que sejam inerentemente difíceis de gerir, as redes se 
tornaram uma forma fundamental de organização na sociedade 
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contemporânea e um mecanismo popular de governança 
interorganizacional. (OSPINA; SAZ-CARRANZA, 2010, p. 430). 

 

Na pesquisa de campo emergiram os principais aspectos positivos de redes tratados na literatura, 

dentre os quais efetividade, obtenção de melhores resultados, complementaridade para lidar com 

problemas complexos e flexibilidade frente à burocracia, conforme apresentado a seguir. 

Subcategoria F.1 – Melhores resultados 

De acordo com a literatura, a organização em rede permite obter 
resultados que ultrapassam aqueles alcançados por outras formas de 
coordenação, como as burocracias centralizadas. (FLEURY; 
OUVERNEY, 2007, p. 68). 
 

Adicionalmente, as decisões em redes podem não ser produto 
unicamente de um processo mais racional, mas também podem ocorrer 
como resultado de uma sinergia que pode se desenvolver quando 
vários atores buscam uma solução comum. (AGRANOFF; McGUIRE, 
2001, p. 321). 

 

Para um dos Delegados da PF, com a rede os contatos são facilitados e podem surgir ideias para 

dar mais transparência aos trabalhos e tornar a investigação mais célere e de melhor qualidade, o 

que acelera a apuração dos fatos e a condenação ou absolvição dos investigados. “Às vezes o 

delegado não sabe que o TCU ou outro órgão pode ajudar em determinado ponto. E trocar ideias, 

experiências, compartilhar e mostrar em que se pode ajudar é fundamental.”  

De forma similar, um Auditor do TCU defende que o trabalho em rede é muito importante por 

possibilitar a realização de trabalhos mais coordenados, sendo interessante que esse modelo 

funcione para a administração como um todo. No entendimento dele, se os órgãos trabalharem 

em conjunto, com os procedimentos feitos por todos os envolvidos concomitantemente ao 

ocorrido ou o mais próximo possível, reduzirá o tempo necessário para o cumprimento de cada 

etapa, o que muitas vezes pode evitar a prescrição dos crimes investigados. E não raro os 

resultados atingidos pelo trabalho em rede propiciam ambiente para interação em outras 

atividades, transcendendo os efeitos esperados para a atividade desenvolvida naquele momento. 
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Perguntado sobre o assunto, o Procurador da República disse achar perfeitamente viável que 

instituições burocráticas tradicionais trabalhem em rede, o que tira um pouco da formalidade 

existente na relação entre os órgãos.  Segundo ele, a rede possibilita ver o que cada órgão está 

fazendo sobre determinado assunto, e aquilo que duraria vários dias para ser conseguido num 

procedimento administrativo pode ser obtido em poucas horas quando as instituições atuam em 

parceria. A rede desburocratiza, torna o contato mais direto, além de facilitar o entendimento 

sobre a forma de atuação das instituições a respeito de determinado assunto, implicando na 

produção de provas mais robustas, mais contundentes e dificilmente anuláveis. 

Produção de melhores resultados é um aspecto positivo de redes percebido também pelos Peritos. 

Segundo um deles, a principal vantagem de se trabalhar em rede é a eficiência do processo como 

um todo, possibilitando que as diversas etapas se complementem e evitando retrabalho. Uma vez 

que cada um trabalha pensando no objetivo final, o esforço depreendido em cada etapa é muito 

menor, assim com melhores são os resultados. Além disso, defende o entrevistado, “se você pode 

formatar o seu trabalho de diversas maneiras, por que não fazê-lo de modo que seja melhor para 

aquela instituição, aquele ente que vai utilizá-lo com entrada para o trabalho dele?” 

Ainda de acordo com esse Perito, todas as instituições estão sendo cobradas no que diz respeito a 

suas atribuições, e vai chegar um ponto em que será questionado o resultado final, havendo 

necessidade natural de se trabalhar em rede. E apesar das dificuldades apontadas, é perfeitamente 

possível que redes produzam resultados muito bons comparativamente à atual conjuntura, 

devendo as instituições enxergar isso de uma forma positiva e fomentar esse processo. 

Subcategoria F.2 – Cooperação e complementaridade 

Em algum grau, tomada de decisão em rede pode ser vista como mais 
racional do que a tomada de decisão individual. Múltiplas partes 
significam múltiplas alternativas a sugerir e considerar, mais 
informações disponíveis para todos usarem, e um sistema de decisão 
que é menos limitado pela fragilidade do pensamento individual. 
(AGRANOFF; McGUIRE, 2001, p. 321). 
 

A colaboração entre agências tem sido enfatizada como uma 
abordagem gerencial promissora, e que pode melhorar o uso efetivo 
dos recursos da sociedade. (NYLÉN, 2007, p. 143). 
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A complementaridade é lembrada por um Delegado, que considera que atuar em rede pode 

proporcionar maior volume e qualidade do material probatório, produzido sob diversas 

perspectivas diferentes – policial, fiscal, financeira, de controle – com os órgãos interagindo e 

identificando aspectos que são de sua competência ou que passariam despercebidos por outros. 

Ele argumenta que como cada um é especializado em uma área, esse intercâmbio fortalece o 

conhecimento para todas as instituições. E defende que “com o tempo as instituições passam a 

conhecer a forma de trabalhar das outras e também passam a conhecer melhor o objeto 

investigado como um todo, o que é enriquecedor para todas as instituições da rede”. 

Reforçando esse entendimento, um Perito defende que “trabalhar integrado possibilita ter 

oportunidade de conhecer o trabalho do outro e contribuir para ele”, ao passo que outro Perito 

considera que “a atuação em conjunto com outros órgãos dá mais transparência às ações, 

evidencia a isenção e a imparcialidade e dá mais credibilidade ao trabalho”, sendo a sociedade a 

maior beneficiária da interação.  

Conhecer e complementar as atividades e formas de atuação dos parceiros igualmente foram 

destacados como aspectos positivos da rede por um dos Analistas da CGU. Para ele, 

primeiramente é necessário que se compreenda as prerrogativas de cada órgão e os pontos de 

interseção nas atividades e, a partir daí, compreendendo o funcionamento de cada um, podem ser 

verificadas as interações e o que vai ter sequência na atividade do outro. “Só posso me juntar com 

outro órgão numa determinada linha de ação se conheço o mecanismo de ação daquele órgão, as 

prerrogativas dele, e a rede é um facilitador desse contexto.” 

De acordo com outro Analista, uma das principais vantagens de atuar em rede é a possibilidade 

de haver troca de informações que muitas vezes estão em poder de instituições distintas, e que é 

necessário reuni-las para se obter melhores resultados nas investigações. Além de que, há papéis 

e competências bem definidos na legislação, que impedem que os órgãos avancem na 

investigação a partir de determinado ponto, enquanto que outra instituição parceira pode fazê-lo, 

nos limites de sua competência.  

Para ele, não havendo essa interação não se vai conseguir efetividade, porque a investigação vai 

parar em determinado ponto, sem que seja dada continuidade. Exemplificando, argumenta que 

muitas vezes a CGU pega todos os elementos que comprovam que os recursos foram desviados, 

mas não dispõe de instrumentos para comprovar materialmente quem cometeu as fraudes e quem 
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se beneficiou delas. Por isso, é “fundamental que haja esse processo de interação, que os órgãos 

possam compartilhar informações e know-how para buscar a identificação dos responsáveis, a 

quantificação e o ressarcimento dos prejuízos”. 

Subcategoria F.3 – Flexibilidade 

A flexibilidade é um dos atributos mais veneráveis da rede. 
(AGRANOFF; McGUIRE, 2001, p. 305). 
 

Embora impliquem mudanças na organização do poder e no processo 
decisório, as redes possibilitam combinar diferentes organizações e 
recursos (financeiros, econômicos, políticos, conhecimentos etc.) 
numa estrutura relativamente estável e com grau elevado de 
flexibilidade. (FLEURY; OUVERNEY, 2007, p. 68). 

  

A flexibilidade emergiu como outro importante aspecto positivo das redes.  Um Analista da CGU 

afirmou acreditar na gestão participativa e na rede como filosofia de trabalho, possibilitando a 

interlocução permanente entre os servidores públicos, que devem poder entrar em contato 

diretamente com outros órgãos e trocar informações entre si, sempre buscando efetividade dessas 

ações. Nesse formato flexível, há uma rede macro que engloba a todos e outras redes menores, 

inseridas naquela, que envolvem órgãos com afinidade com o assunto que está sendo tratado e 

que diz respeito apenas a parte dos órgãos que se articulam dentro de proposituras comuns. Para 

resolver problemas específicos, argumenta o Analista, “a todo momento 3, 4, 5 órgãos se reúnem, 

independentemente da rede como um todo, para agir de forma conjunta, o que é facilitado pela 

interlocução da rede”. 

Para um Delegado, quem trabalha diretamente no caso sabe muito mais da investigação, está 

muito mais engajado e se interessa muito mais, sendo possível, por meio da rede, quebrar as 

barreiras existentes entre os atores e as instituições e tornar o contato mais fluido, pois “se 

quando há desvio de recursos públicos, por exemplo, todos os órgãos estão trabalhando para 

recuperar o dinheiro, por que não trabalhar juntos?” 

Por sua vez, o Procurador da República defende que redes possibilitam tanto contatos formais 

como informais, havendo a necessidade de quebrar barreiras e promover o estreitamento dos 

contatos entre órgãos como MP e PF com juízes, desembargadores e ministros. Para ele, “os 
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órgãos de persecução também têm falhado na aproximação com os representantes das instituições 

judiciais superiores. A rede pode contribuir para isso e tem de acontecer em vários níveis, porque 

o processo não para no primeiro grau”. 

Ainda segundo o Procurador, muitas soluções surgem a partir de contatos informais entre os 

participantes da rede, que promove o contato, facilita a relação e ajuda a dar andamento a 

investigações em curso. Ele entende que “Não existe parceria por ofício, mas via telefone. A um 

ofício muitas vezes o encaminhamento dado é um despacho para outros servidores, enquanto a 

partir de um contato informal e direto o entendimento pode ser muito facilitado.” 

Um dos Auditores do TCU relatou que a comunicação entre as instituições é fundamental, já que 

as informações são compartimentadas e nenhum órgão detém todo o conhecimento ou depende 

apenas de si mesmo, existindo um ganho institucional quando se trabalha em rede. Para tanto, 

defende que redes podem diminuir a distância entre as instituições, quebrar as formalidades e 

evitar sobreposição de atividades, “e uma perícia da PF, por exemplo, poderia ter como subsídio 

o relatório de auditoria do TCU”. 

5.7 CATEGORIA G - LIMITAÇÕES DAS REDES 

Abordagens em rede produzem tanto oportunidades abundantes para 
melhorias significativas nos serviços públicos como grandes desafios 
gerenciais. (GOLDSMITH; EGGERS, 2006, p. 237). 
 

As limitações de redes são amplas e incluem as dificuldades de 
processo, os obstáculos ao desempenho e a relação entre burocracia 
e arranjos multiorganizacionais. (McGUIRE; AGRANOFF, 2011, p. 
280). 

 

Do mesmo modo como ocorreu com os aspectos positivos, os principais obstáculos identificados 

na literatura de redes foram relatados pelos entrevistados na pesquisa de campo. Assim, questões 

relativas à prestação de contas (accountability), barreiras legais ou institucionais, disputa por 

poder ou espaço político – apresentada também como “vaidade” –, necessidade de apoio, 

dificuldade em chegar ao consenso e divergências culturais foram lembradas pelos entrevistados 

como os principais obstáculos à implementação a ao funcionamento de redes. 
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Subcategoria G.1 – Poder 

O poder na rede muitas vezes é furtivamente exercido por parceiros 
mais fortes sobre os mais fracos, o que pode diminuir o potencial de 
cooperação. (AGRANOFF, 2003, p. 32).  
 

O poder pode facilitar ou inibir ações colaborativas, e a igualdade de 
poder pode ser corroída pela invocação da autoridade formal ou legal, 
controle de recursos ou cooptação de parceiros de menor 
representatividade. (AGRANOFF; McGUIRE, 2001, p. 316). 
 

Muitas redes criam sistemas informais de autoridade legítima que 
dão a certos atores direito de utilizar meios coercitivos em nome de 
algum subconjunto da coletividade.  (RETHEMEYER; HATMAKER, 
2007, p. 631). 

 

Dentre os obstáculos apresentados pelos entrevistados, uma das principais dificuldades apontadas 

reside em conciliar o poder e a representatividade de cada ator e de cada instituição com o espaço 

que estes ocuparão na rede.  

Os Peritos fazem coro quanto a essa questão, apresentando que uma grande dificuldade para 

operar em rede está relacionada às vaidades, principalmente daqueles que vão representar as 

instituições. Por isso é necessário esclarecer muito bem o papel de cada um e reconhecer a 

importância de todos. “Hoje a sociedade clama por resultados práticos e há uma „competição‟ 

natural entre as instituições para ser protagonista nesse processo, o que contraria os interesses da 

sociedade”. É o que diz um deles, que receia que exista colaboração na medida em que haja 

retorno ou visibilidade para o órgão, porque isso também envolve questões pessoais, de ascensão 

profissional, de reconhecimento da competência da instituição. Para outro Perito, o processo de 

superação desses atritos é lento e, por paradoxal que pareça, trabalhando em rede as instituições 

tendem a se fortalecer. 

Da mesma forma se manifestaram os Auditores do TCU, para quem os conflitos de interesses e 

de egos podem ser um obstáculo a transpor, sendo possível que alguma instituição não tenha 

muita disposição para trabalhar em rede, priorizando ações que lhe deem reconhecimento, “agora, 

se o assunto estiver na moda, se estiver na mídia, todo mundo vai querer participar.” 
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Na mesma linha, um Delegado opina que todos devem ter em mente o atendimento ao cidadão e 

entender que todas as instituições são importantes, mas admite que a vaidade pode ser um 

problema, porque “o vaidoso acha que a instituição dele é melhor e que pode agir sozinho”. Para 

outro Delegado, com algumas instituições a relação é mais fácil, ao passo que com outras pode 

haver alguma questão de vaidade, embora na conjuntura atual esses problemas não sejam 

comuns, “e se ficar bem delimitado o que cada um vai fazer, de acordo com as atribuições de sua 

instituição, tais atritos não ocorrem”. Como exemplo de atuação conjunta que funciona bem, ele 

cita o carnaval de Salvador, onde é montado um comitê integrado por órgãos de segurança, 

limpeza, iluminação, socorro, trânsito e outros, cada um na sua função. 

Um dos Analistas da CGU demonstrou que esse é um importante aspecto a ser tratado, uma vez 

que embora todos estejam no mesmo patamar, com o fim último de servir à sociedade, alguns 

gostam de se sobressair, o que é da natureza humana. Na opinião dele, cabe às pessoas que 

representam suas entidades se imiscuírem dessas vaidades, porque briga por poder, por 

visibilidade, é da pessoa e não da instituição. Felizmente, comemora, “aqui na Bahia, ainda bem, 

esse tipo de vaidade praticamente não existe”. Para outro Analista, há algumas questões no 

campo das vaidades das instituições, cada uma delas achando que as suas prerrogativas devem ser 

asseguradas, seja no compartilhamento dos resultados ou no espaço na mídia. Mas felizmente, 

pondera, com o processo de renovação dos quadros de servidores das instituições isso tem 

diminuído.  

Por sua vez, o Procurador defende que os representantes dos órgãos têm que se despir de suas 

vaidades institucionais, que não devem existir quando o assunto tratado é o combate à corrupção, 

e considera que entre a PF e o MPF hoje a interação tem ocorrido a depender do Delegado e do 

Procurador. “O lema é: despir-se das suas vaidades institucionais, ter confiança e esperança no 

Judiciário.” 

Subcategoria G.2 – Conflitos de interesses 

Redes que têm muitos interesses em conflito tendem a ser mais 
sensíveis a risco adverso na definição das prioridades. (McGUIRE; 
AGRANOFF, 2011, p. 269) 
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O conflito de interesses entre a rede e as instituições individuais também emergiu como uma 

questão relevante, com relatos dos entrevistados de que tal atrito dificulta o consenso, o que pode 

ser superado mediante o apoio da cúpula dos órgãos singulares. 

Um Auditor do TCU e um Delegado da PF apresentam duas formas de conduzir os trabalhos na 

rede: a primeira, com cada instituição levando suas prioridades para a rede para buscar adesão 

das demais; a segunda, elegendo-se prioridades a partir das propostas nos fóruns. Ademais, 

acrescenta o Auditor, é imprescindível que o gestor máximo de cada órgão participe da rede, o 

que lhe possibilita captar as propostas da rede, fechar acordos, tomar decisões imediatas, 

estabelecer prioridades na sua instituição de origem e honrar os compromissos assumidos.  

Outro Delegado da PF aponta que falta estrutura nos órgãos, e que a alta administração deve 

buscar a legitimação do que já acontece até de modo informal na base, porque a união na busca 

de um objetivo comum é uma questão de sobrevivência das próprias instituições. Na mesma 

linha, o representante do MPF destaca que, considerada a pouca estrutura disponível, os órgãos 

não têm como atender as próprias demandas, o que torna fundamental que estes formem parcerias 

e estabeleçam prioridades comuns.  

A esses obstáculos, outro Auditor do TCU acrescenta dificuldades de ordem prática, como reunir 

os representantes das instituições e definir a agenda, devendo o trabalho conjunto ser do interesse 

de todos, dentro da respectiva área de competência. Para ele, as metas devem ser estabelecidas de 

comum acordo, porque se forem impostas podem afastar os parceiros, e muitas vezes as pessoas 

têm vontade de trabalhar em rede, mas a cúpula da instituição não se importa tanto. Um Analista 

da CGU observa que no plano regional as próprias instituições demonstram o desejo de maior 

interação e de fortalecimento dessa rede, para compartilhar o que for necessário para produzir 

melhores resultados.  

Esse Analista pondera que a competição por recursos é inerente também às instituições, na 

medida em que os mesmos recursos devem ser alocados para perseguir objetivos distintos, 

argumentando que para se definir as prioridades é necessário intensificar o processo de discussão 

em fóruns no âmbito da rede, “é necessário haver espaços de interlocução para que os órgãos 

possam conjuntamente estabelecer as prioridades”. 

Uma possível solução para este dilema foi apresentada por um Perito entrevistado, para quem os 

representantes das instituições na rede vivem um duplo conflito, externamente tendo de expor 
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para a rede as limitações de seu órgão para atender aos propósitos da parceria, e, internamente, 

justificando para sua chefia e para seus pares a necessidade de destinar recursos da sua 

organização para a rede.  

Segundo ele, é necessário que haja reestruturação entre as instituições e dentro de cada uma 

delas, sendo primordial que não apenas os servidores assimilem o objetivo comum, mas que a 

alta administração dos órgãos “compre a ideia”, e, mais importante, que a decisão de trabalhar em 

rede preferencialmente seja adotada, iniciada ou incentivada por uma instância superior do 

governo, que esteja acima das instituições individuais, provocando a convergência entre as 

prioridades de cada órgão e os interesses da rede.  

Subcategoria G.3 – Prestação de contas e responsabilização, ou accountability 

Em redes a questão da responsabilidade é mal definida. [...] No 
entanto, pode ser que as redes nos forcem a mudar a nossa 
preocupação de accountability hierárquica para noções de 
responsabilidade, capacidade de resposta, e a promoção dos ideais 
democráticos. (AGRANOFF;  McGUIRE, 2001, p. 308-310). 
 

Redes são formas de organização inerentemente instáveis. Comando e 
controle não existem e gestão através das fronteiras organizacionais 
não é fácil. (MILWARD; PROVAN, 2003, p. 10). 
 

As metas compartilhadas não garantem a eficácia no cumprimento dos 
objetivos, já que as responsabilidades são muito diluídas. (FLEURY; 
OUVERNEY, 2007, p. 25). 

 

De forma quase unânime, os entrevistados consideram que os servidores devem continuar 

respondendo à respectiva instituição. A exceção foi uma alternativa apresentada por um Perito, 

que sugere que alguns atores de cada instituição poderiam ficar integralmente dedicados à rede, 

permanecendo os demais com as atividades do seu organismo de origem, e um Analista que 

defende que a depender do pactuado na rede os servidores responderiam a esta e também à sua 

instituição.  

No entender de um Delegado, também para esse quesito é fundamental o envolvimento direto de 

cada um dos dirigentes, já que as atividades das instituições muitas vezes concorrem com as da 
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rede, e embora os contatos sejam entre as pessoas, num primeiro momento a rede é formada pelas 

instituições. Por conseguinte, os servidores em geral prestariam contas internamente à sua 

instituição e responderiam às respectivas chefias quando contribuíssem para o não cumprimento 

dos compromissos assumidos com os parceiros, ao passo que os representantes de cada uma das 

instituições parceiras fariam as interfaces com a rede.  

Idêntica percepção quanto à prestação de contas foi demonstrada por dois Peritos. Para um deles, 

embora a rede seja um acordo entre as instituições, é importante que existam regras claras e 

escritas, devendo os servidores continuar subordinados ao respectivo órgão, que tem competência 

para exercer suas atribuições e autonomia para cobrar de seus membros. De modo similar, um 

Auditor do TCU argumenta que cada ator deve se reportar ao chefe da própria instituição, uma 

vez que a rede não tem ingerência sobre os servidores dos órgãos. Entretanto, argumenta que 

“mais importante que os controles são os estímulos oriundos dos resultados alcançados a partir 

dos trabalhos feitos na rede, o que com o tempo tende a se tornar uma marca”.  

Outro Perito relata que a prestação de contas na rede é um assunto bastante controverso e que os 

representantes das instituições vão ser grandes mediadores de conflitos, tendo de lidar com 

questões da rede que muitas vezes concorrem com os interesses da sua instituição. Para contornar 

esse problema, evitando que as pressões internas inviabilizem a própria rede, apresenta como 

possível alternativa uma decisão superior “normatizando os interesses da instituição, que 

passariam a ser completamente convergentes com os interesses da rede”.  

Um segundo entrevistado do TCU igualmente considera que a prestação de contas dos atores 

seria à sua própria instituição, havendo, na rede, um representante de cada Órgão, podendo 

questões relativas à sua inépcia ser levadas ao respectivo dirigente. “Se não adiantar, é porque o 

órgão não tem interesse na rede, mas de qualquer modo a imagem do órgão, e não somente da 

pessoa, está em jogo. E não acredito que a instituição gostaria de ter uma imagem ruim.” 

Alguns respondentes reforçaram o entendimento de que a prestação de contas à sociedade pode 

ser uma eficiente forma auxiliar de controle da rede. Nessa linha, um dos Analistas da CGU 

defende que “a prestação de contas em último fim é à sociedade”, devendo cada instituição 

vislumbrar que sua forma de atuar pode melhorar a prestação do serviço público. O entrevistado 

sugere que a depender da decisão tomada em rede os servidores da instituição devem se reportar 

ao próprio órgão e também aos parceiros da rede.  
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O representante do MPF igualmente apresenta a sociedade como a destinatária final dos serviços 

públicos e enfatiza o papel da população em geral na fiscalização das ações públicas, ponderando 

que “a sociedade precisa se indignar mais com a corrupção, como o faz com um homicídio. O 

corrupto não pode ser tratado como um esperto, alguém que se deu bem porque conseguiu burlar 

os órgãos de fiscalização”. Segundo ele, a parceria é imprescindível e se justifica pela dificuldade 

em se colocar operações conjuntas em prática – como as de combate à corrupção, por exemplo –, 

seja porque estas exigem confiança entre todos os envolvidos, pela necessidade de sigilo nas 

informações e nos procedimentos ou pela estrutura demandada. Corroborando esse entendimento, 

um Analista da CGU enaltece o papel da sociedade organizada nas ações de prevenção à 

corrupção e defende que deve haver vinculação hierárquica dentro de cada instituição e previsão 

de periodicidade de avaliação dos resultados desses instrumentos de parceria. 

Como visto, assim como verificado na literatura, nas entrevistas também foi revelada a percepção 

da complexidade que envolve a prestação de contas e responsabilização – ou accountability – em 

redes. Relativamente a esse quesito, alguns entrevistados pontuam que as estruturas 

hierarquizadas oferecem vantagens quando se trata de cobrança por desempenho, o que corrobora 

considerável parcela do referencial teórico. Por outro lado, outros respondentes atribuem à 

sociedade parte da responsabilidade pelo controle da qualidade dos serviços prestados pelo 

Estado, questão que não mereceu idêntico destaque na literatura consultada.  

Subcategoria G.4 – Barreiras legais 

Redes muitas vezes encontram soluções viáveis, mas esbarram em 
barreiras legais, operacionais ou de desempenho que impedem a 
próxima etapa da ação. (McGUIRE; AGRANOFF, 2011, p. 265). 

 

Restrições de ordem legal foram questionadas pelos entrevistados e apontadas como fator 

limitante à atuação de redes. Para um dos Peritos da PF, os agentes públicos precisam de respaldo 

legal para trabalhar com segurança, de forma tranquila, sem ficar melindrados com um possível 

questionamento de suas ações. Para outro, a participação de Peritos no planejamento de 

operações policiais melhora a qualidade das provas produzidas e o ideal seria que não houvesse 

restrições para o compartilhamento de informações úteis aos propósitos da investigação. 
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Os Analistas da CGU consideram que de forma geral a restrição de acesso às informações é uma 

dificuldade e prejudica o andamento dos trabalhos. Um deles exemplifica que vários crimes 

envolvem corrupção, questões fiscais e informações protegidas por sigilo, e defende que a 

parceria entre as instituições é imprescindível para a investigação porque enriquece muito o 

conjunto probatório. Pare ele, as instituições devem investir cada vez mais na consolidação do 

entendimento de que os órgãos de investigação efetivamente podem compartilhar informações 

necessárias para levar suas atividades em frente, devendo guardar sigilo dessas informações e 

usá-las somente nos propósitos institucionais: 

Tenho visto o Judiciário estender esse entendimento, mas há oportunidade de 

mudar a legislação para facilitar o acesso às informações pelas instituições, no 

cumprimento de sua missão de investigar crimes relacionados à malversação de 

recursos públicos e contra a administração pública de forma geral. (Entrevistado 

– Analista de Finanças e Controle). 

Um dos Delegados considera que questões legais sempre vão existir, mas que a rede pode 

acelerar o processo e, em conjunto, propor mudanças na legislação, o que dificilmente seria 

conseguido por uma instituição isolada. Para ele, essa articulação tem que ficar a cargo da cúpula 

das instituições e “no começo obstáculos devem ser superados, mas com o tempo isso pode 

melhorar”. Outro Delegado acrescenta que o ideal seria que as instituições firmassem convênio 

para montar um pool com servidores de cada uma delas, o que, segundo ele, tem limitações 

legais, hoje superadas por convênios e por decisões judiciais.   

De acordo com este entrevistado, nosso sistema tem amarras que ele mesmo cria e às vezes um 

órgão pede uma informação ao outro, mas a resposta demora ou não é fornecida por causa do 

sigilo. “E não conseguindo fazer um trabalho bem feito imediatamente após o delito, 

indiretamente estamos contribuindo para a impunidade.” No entendimento dele, as informações 

deveriam estar disponíveis para os agentes públicos, na realização de suas atividades 

institucionais, com acesso controlado e responsabilização de quem fizer mau uso das mesmas, 

como acontece em outros países, e não a quem as forneceu, podendo esses entraves ser resolvidos 

com mudança na legislação. “Isso daria mais agilidade às investigações e não seria algo sem 

controle. O controle já existe e continuaria existindo. Os agentes públicos têm de ter meios de 

fazer a investigação da forma mais rápida possível.” 
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Na opinião do Procurador da República, existe no Brasil um excesso de garantismo penal em prol 

dos investigados e o sigilo bancário parece muito mais importante que o combate à corrupção, o 

que só beneficia os infratores. Segundo ele, os abusos devem ser combatidos e não se pode ficar à 

espera de mudanças na legislação ou criar teorias para fins de afastar a punição de investigados 

de corrupção. “Respeitando o ordenamento legal, o Judiciário deve avançar nesse sentido, e a 

rede pode dar uma grande contribuição.” 

Um dos Auditores do TCU entende que além das barreiras legais existem questões formais e 

procedimentais. Outro Auditor, entretanto, relativiza esses obstáculos, defendendo que as 

questões de sigilo são superáveis por vias judiciais, não havendo impedimento em se fazer 

trabalhos conjuntos. Assim, ilustra, se numa auditoria do TCU surge uma nota fiscal com suspeita 

de falsidade, por exemplo, o documento questionado deverá ser enviado à PF para elaboração de 

laudo e instauração de procedimento criminal. “Ou seja, sobre o mesmo fato a perícia faz o laudo, 

a PF o inquérito, o MP os procedimentos criminais e o TCU cobra o ressarcimento. Não vejo 

nenhum problema legal na interação.” 

As respostas obtidas revelam que parte dos entrevistados percebe as questões de ordem legal 

como obstáculos significativos ao funcionamento do Sistema de Justiça Criminal. Entretanto, os 

depoimentos também evidenciam que algumas possíveis soluções para essas limitações 

dependem direta e imediatamente dos envolvidos, ao passo que outras podem ser atingidas a 

partir de decisões favoráveis do Poder Judiciário ou requerer alterações formais na legislação 

vigente. Desse modo, a articulação entre os vários órgão e atores pode ser decisiva para mobilizar 

recursos dispersos ou, quando necessário, obter apoio político para promover as alterações 

normativas que facilitarão o trabalho em rede.       
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Subcategoria G.5 – Questões culturais 

Para assegurar que uma relação de longo prazo seja mutuamente 
benéfica, a seleção de parceiros da rede requer que seja dada 
atenção à sua compatibilidade cultural.  (GOLDSMITH; EGGERS, 
2006, p. 90). 
 

Redes que incluem membros que trabalharam juntos anteriormente 
podem exigir menos atenção ao desenvolvimento de um propósito 
comum ou o estabelecimento de confiança. (McGUIRE, 2002, p. 605). 
 

Além das limitações legais, os entrevistados demonstraram a existência de muitas barreiras de 

ordem cultural, que, argumentam, podem ser superadas pelo empenho das instituições e de seus 

servidores, independentemente de mudanças na legislação. Sobre esse aspecto, um Analista da 

CGU e um Perito mencionaram que o fator cultural também tem de ser trabalhado, para que a 

importância da atuação em rede seja absorvida por cada uma das instituições, como já acontece 

atualmente com as ações conjuntas tipo força-tarefa. 

O Procurador da República vai além, argumentando que existe certa acomodação, situação de 

conforto, resistência em mudar a forma de trabalho, o que é compreensível, mas que não pode ser 

entrave para se avançar na integração. Ele entende que os órgãos devem se especializar e defende 

que está comprovado que o trabalho em rede é mais eficiente, devendo a interação funcionar 

entre os órgãos, mas também dentro de cada um deles.  

Exemplificando, apresenta que em algumas unidades do MPF um mesmo fato pode estar sendo 

analisado mais de um Procurador, cada um solicitando informações e diligências a outros órgãos, 

como PF, CGU e TCU, sob óticas distintas – cível, administrativa e penal – sem que esses 

procedimentos se comuniquem. Comparativamente, explica, em outras unidades do MPF foram 

criados núcleos de combate à corrupção, com o Procurador atuando na apuração do desvio do 

recurso público, não importando se em ação cível, administrativa ou penal, e “os relatos dão 

conta que nessas unidades o combate à corrupção ficou muito mais efetivo”. 

Com relação a essa categoria analítica, consideramos que embora seja desejável a afinidade 

cultural entre os parceiros da rede, as entrevistas levam à compreensão que existe um propósito 

comum entre os atores do Sistema de Justiça Criminal, qual seja, o de produzir melhores 
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resultados, dando mais efetividade às ações desempenhadas por cada um deles. Em sendo assim, 

entendemos que para o Sistema em estudo as barreiras de ordem cultural devem ser relativizadas.  

Sopesando os aspectos positivos e negativos que emergiram das entrevistas, pode-se inferir que 

as vantagens percebidas pelos respondentes são consideravelmente superiores aos custos e 

obstáculos relacionados à atuação em rede. Assim, mesmo em meio às várias concepções acerca 

da temática, algo perfeitamente compatível com a diversidade de entendimentos verificada no 

referencial teórico, os entrevistados demonstraram reconhecer a importância do trabalho 

colaborativo, o que fica patente pela existência de parcerias espontaneamente criadas para 

solucionar problemas comuns. Além disso, a perspectiva de obtenção de melhores resultados por 

meio da atuação conjunta surge como fator motivacional para os diversos atores dos órgãos 

envolvidos, denotando que a adoção do modelo de rede não encontraria resistência por parte dos 

mesmos.  

5.8 CATEGORIA H - REDES E HIERARQUIA  

O vínculo institucional que sustenta as relações em rede pode incluir 
cadeias de autoridade, relações de troca e coalizões baseadas em 
interesses comuns, todas fazendo parte de uma estrutura 
policêntrica singular. (O’TOOLE, 1997, p. 45). 
 

Apesar do crescimento dos arranjos colaborativos, isso não significa 
que as redes têm substituído a organização hierárquica tradicional.  
(McGUIRE; AGRANOFF; SILVIA, 2010, p. 24). 
 

Burocracia do governo não está acabando; colaboração ainda 
complementa, em vez de suplantar a gestão de organizações 
singulares. (McGUIRE; AGRANOFF; SILVIA, 2010, p. 28). 

 

Trabalhar em rede pode patrocinar melhores resultados também para as instituições parceiras. É o 

que defende um Auditor do TCU, que adverte que atuar em rede requer paciência e esforço para 

buscar o consenso e o resultado não é imediato, mas “às vezes a sobrevivência da instituição 

reside na sua entrada na rede, na busca de informações com parceiros, pois se os órgãos optarem 

por ficar isoladas, muito provavelmente vão se fechar e estarão fadados ao insucesso”.  
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Compartilha dessa opinião um Delegado, para quem “a união na busca de um objetivo comum é 

uma questão de sobrevivência das próprias instituições”. Ele defende que a rede seja formal e 

sujeita a controles, alguns deles típicos das hierarquias, como estipulação de metas e obrigações, 

prazos e reavaliação dos resultados, o que evitaria a acomodação dos atores e fortaleceria os laços 

entre as instituições que informalmente cooperam entre si, assim como levaria outras instituições 

a se vincular à rede, nos níveis local, regional e nacional.  

Outro Delegado igualmente indica que hierarquias e redes coexistem, defendendo que estas 

devem ser formalizadas, com celebração de convênios, estabelecimento de obrigações, 

rotatividade das lideranças e avaliações periódicas de resultados, porque “mesmo em rede as 

coisas só funcionam com comando forte, mas com o tempo as próprias instituições sentirão 

necessidade de atuar em rede”. 

Para um Perito, as instituições públicas precisam rever suas estruturas e formas de trabalho para 

dar resultado à sociedade, que hoje está num nível de exigência que não havia antes. E as 

instituições começam a entender que sozinhas não vão conseguir dar respostas satisfatórias à 

sociedade, e para conseguirem sobreviver, ter recursos, notoriedade, elas vão ter que cooperar e 

trabalhar em conjunto, “e questões menores, como poder ou vaidade, vão ficar mais periféricas”. 

A menção à coexistência de redes e hierarquias foi amplamente observada no referencial teórico, 

com alguns autores defendendo que redes podem ser complementares à hierarquia nela se 

apoiarem, o que foi igualmente verificado na nossa pesquisa. Mas os estudos empíricos revelaram 

também que, assim como as redes se beneficiam de fundamentos da hierarquia para o seu 

funcionamento, as instituições hierárquicas tradicionais igualmente são beneficiadas por 

trabalharem em parcerias. Dos relatos obtidos nas entrevistas depreende-se que trabalhar em rede 

proporciona a obtenção de melhores resultados, o que justifica não apenas a existência da rede, 

mas evidencia a importância de cada uma das instituições que dela fazem parte e que 

contribuíram para o produto coletivo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho objetivou investigar, segundo estruturas de rede, as contribuições da interação entre 

os órgãos públicos para a efetividade do Sistema de Justiça Criminal, com base na percepção dos 

atores envolvidos. A suposição inicial era de que a efetividade de tal Sistema estaria relacionada 

não apenas ao desempenho individual das instituições que o compõem, tendo relação direta com 

a forma como os vários órgãos se articulam para atingir os seus objetivos institucionais.  

O referencial teórico teve como moldura conceitual as teorias de redes, o que demandou revisão 

da literatura sobre o tema. Para tanto, foram levantados os principais autores e identificadas as 

obras consideradas mais relevantes para os objetivos propostos, consultadas sempre que possível 

em fontes de primeira mão, o que franqueou acesso a vasto material relacionado ao assunto. Por 

outro lado, para obtenção de dados empíricos foi feita pesquisa de campo em Salvador/BA, com 

aplicação de entrevistas semiestruturadas a Delegados e Peritos da PF, Auditores do TCU, 

Analistas da CGU e Procurador da República, abordando as principais questões relacionadas a 

redes na administração pública. Considerando-se a necessária delimitação e tendo em vista os 

objetivos pretendidos, o estudo ficou restrito àqueles atores e instituições, razão pela qual alguns 

órgãos vinculados ao Sistema de Justiça Criminal deixaram de ser contemplados, assim como 

outros, que dele participam de forma acessória, foram abrangidos. 

Após a transcrição das entrevistas, os depoimentos colhidos foram trabalhados e submetidos à 

técnica denominada análise de conteúdo, de forma a possibilitar sua adequada interpretação e 

contextualização. Por essa metodologia, as declarações foram agrupadas em tornos de categorias 

e subcategorias analíticas, previamente definidas em função do referencial teórico e relacionadas 

ao contexto empírico estudado.   

Os resultados obtidos na pesquisa de campo, apresentados de maneira sistematizada no capítulo 

anterior, giram em torno de eixos temáticos centrais amplamente discutidos na literatura 

consultada. A conclusão do estudo evidencia a aplicabilidade das teorias de redes para o caso 

concreto e, corroborando a suposição inicial, indica que a atuação dos órgãos em rede pode 

proporcionar resultados consideravelmente mais efetivos ao Sistema de Justiça Criminal. 

Sintetizando, as principais questões relatadas pelos entrevistados foram:  
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 Redes são aplicáveis ao Sistema de Justiça Criminal e apresentam muitos aspectos 

positivos; 

 Atuação em rede pode melhorar consideravelmente os resultados produzidos pelo 

Sistema de Justiça Criminal; 

 Existe uma multiplicidade de entendimentos acerca de redes; 

 Redes não eliminam hierarquias. Ao contrário, as duas estruturas tendem a coexistir e a 

funcionar de forma complementar;  

 Redes são limitadas e enfrentam vários obstáculos. 

Unanimemente os entrevistados indicaram a produção de melhores resultados como o principal 

aspecto positivo das redes, do mesmo modo que atributos como flexibilidade, cooperação e 

complementaridade também apareceram de forma recorrente. Pelos relatos colhidos, a rede 

flexibiliza o contato entre as instituições e torna o trabalho mais célere por reduzir o tempo 

necessário para cada etapa. Alem disso, cria um ambiente favorável à cooperação e possibilita 

que os parceiros conheçam e complementem as atividades dos demais, buscando resolver os 

problemas comuns sob diversas perspectivas. 

Relativamente aos conceitos e níveis de institucionalização de redes os entrevistados revelaram 

uma multiplicidade de entendimentos, diversidade, aliás, característica da literatura sobre o tema. 

Contudo, citados respondentes foram uníssonos quanto à viabilidade do funcionamento do 

Sistema de Justiça Criminal em rede, parte deles defendendo que de alguma maneira isso já 

acontece na prática. Do mesmo modo, todos os relatos colhidos fizeram menção à necessidade de 

algum tipo de formalização da rede, como forma de dar-lhe o caráter institucional, evitar que as 

parcerias dependam exclusivamente das pessoas e assegurar o respaldo necessário às atividades 

conjuntas. 

Os entrevistados igualmente foram unânimes quanto à existência de limitações das redes, mas 

apresentaram discordâncias com relação àqueles aspectos que assim devem ser considerados. 

Dessa forma, enquanto para a maioria deles a legislação pode ser um obstáculo ao 

desenvolvimento das redes, houve quem pensasse de forma diversa, relativizando a importância 

dos impedimentos legais para o funcionamento de tais arranjos multiorganizacionais. 
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Questões relativas ao poder, responsabilização e prestação de contas (ou accountability), 

barreiras legais, falta de apoio e dificuldades para chegar ao consenso foram apontadas como os 

principais desafios para a formação e o desenvolvimento das redes, devendo também os custos 

envolvidos no seu gerenciamento ser levados em conta. Como possível forma de superar esses 

obstáculos, os entrevistados defenderam ser primordial que a rede seja apoiada pela cúpula das 

organizações, o que justificaria a destinação de recursos para as atividades colaborativas e 

promoveria a adesão dos servidores aos propósitos comuns. 

As entrevistas apontaram ainda que o poder – comumente apresentado como vaidade – tende a 

ser um fator limitador ao desempenho das redes, havendo risco de algum ator pautar sua atuação 

na visibilidade e no retorno esperados para ele próprio e para sua instituição. Especificamente 

com relação à accountability, alguns respondentes destacaram o papel da sociedade como vetor 

de cobrança da efetividade das políticas públicas. Contudo, apesar dessas barreiras, as entrevistas 

demonstraram que as relações interinstitucionais são de fundamental importância para a 

complementaridade dos trabalhos desempenhados pelos diversos órgãos e para os resultados 

conjuntos alcançados, ficando claro que os obstáculos encontrados são perfeitamente superáveis 

por meio do esforço coletivo.  

Tal como verificado no referencial teórico, a pesquisa revelou que redes e hierarquias podem 

coexistir, sendo evidenciado nas respostas obtidas que os entrevistados defendem a existência de 

alguns controles nos moldes hierárquicos para a rede. Entretanto, embora a literatura mencione 

que redes podem se apoiar em hierarquias, o que igualmente foi verificado na pesquisa empírica, 

aqui alguns entrevistados mencionaram o caminho inverso, qual seja, com as organizações 

hierárquicas se apoiando nas redes. Segundo esse entendimento, do mesmo modo que a obtenção 

de melhores resultados ocasionada pelo trabalho em parceria dá respaldo à existência da rede, o 

incremento no desempenho também coloca em evidência a importância das instituições que a 

compõem. Assim, a credibilidade dessas organizações singulares seria diretamente influenciada 

pelo êxito das redes. 

Apesar de apontadas dificuldades de toda ordem, as questões que emergiram sugerem que tais 

obstáculos têm relação direta com as deficiências na interação dos atores envolvidos no processo, 

não se constituindo em ação deliberada por parte de qualquer deles para dificultar o 

funcionamento do Sistema em rede. E mesmo para as providências que fogem à competência das 
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instituições pesquisadas, como é o caso de alterações na legislação, as respostas fornecidas 

sinalizam que o trabalho colaborativo possibilita a mobilização do apoio político e dos demais 

recursos necessários à promoção das adequações legais julgadas necessárias. Dessa forma, 

consideramos que as dificuldades enfrentadas são perfeitamente justificáveis quando 

confrontadas com os resultados esperados, e entendemos que os principais óbices para a atuação 

do Sistema de Justiça Criminal em rede podem ser suplantados, seja diretamente pela articulação 

dos atores envolvidos ou, de forma indireta, como decorrência do empenho daqueles para a 

obtenção de respaldo na arena política.   

Por fim, destaca-se que esta pesquisa foi feita com uma amostra intencional de atores e 

instituições do Sistema de Justiça Criminal, não se prestando à generalização. Não obstante, 

tendo em vista o enfoque dado às redes, consideramos sensato sugerir que nossos achados podem 

servir de referencial para dimensão mais ampla desse Sistema ou para outros setores da 

administração pública em geral. 

Como forma de ampliar os horizontes do assunto tratado nesta pesquisa, estudos futuros podem 

ser direcionados para:  

a) Investigar, em operações realizadas conjuntamente no combate à criminalidade, os 

reais impactos da interação para os resultados obtidos; 

b) A partir de sentenças judiciais, aferir possíveis implicações da interação entre os 

órgãos, na fase de investigação, para o esclarecimento do fato investigado; 

c) Estender a pesquisa sobre a interação dos órgãos que compõem o Sistema de Justiça 

Criminal para instituições não contempladas neste trabalho, a exemplo de Receita 

Federal, Banco Central, Ibama, Polícia Civil e Polícia Militar; 

d) Realizar pesquisa similar em outros campos da administração pública. 
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APÊNDICE ÚNICO – Roteiro das entrevistas realizadas 

 

FGV/EBAPE – MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - fev/12 

Mestrando: Jodilson Argôlo da Silva  

Orientador: Prof. Dr. Joaquim Rubens Fontes Filho 

 

TÍTULO DA PESQUISA: AS CONTRIBUIÇÕES DA INTERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS 

PÚBLICOS PARA A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL: UMA 

ANÁLISE SEGUNDO AS TEORIAS DE REDES 

 

I – SOBRE O ENTREVISTADO 

I.1- Em que consiste sua atividade profissional? 

I.2- Qual a importância dessa atividade? 

I.3- Qual(is) a(s) sua(s) principal(is) motivação(ções) para exercer essa atividade?  

II – SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

II.1- [METAS] Como são estabelecidas as metas / objetivos de sua instituição? 

II.2- [DESEMPENHO] Como se dá a aferição / cobrança / controle pelos resultados? 
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III – SOBRE O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (SJC) 

III.1- Pesquisas (documentadas...) dão conta que a população confia nas instituições isoladamente 

(Poder Judiciário, MP, PF...), mas é descrente quanto à "justiça" (lentidão da justiça e sensação 

de impunidade). Como ator do SJC, o Sr. vê alguma possível razão para essa “contradição”? [Em 

sua opinião, qual a razão dessa “contradição”?] 

PERGUNTA ESTIMULADA 1: Na sua opinião, as percepções mostradas nessas pesquisas 

podem de alguma maneira ser influenciados pela forma como os vários órgãos se relacionam? 

III.2- Como o Sr. avalia a interação [atual] entre órgãos como PF / Perícia / TCU / CGU / MPF, 

com vistas à efetividade SJC? 

IV – SOBRE REDES [entrevistador fala brevemente sobre redes...] 

IV.1 – Qual a viabilidade de uma atuação do SJC em rede, com objetivos comuns, metas 

consensuais e ações conjuntas e interdependentes...? (BÖRZEL, 1998; ISETT et al., 2011). 

IV.2 – ASPECTOS POSITIVOS DE REDES 

IV.2.a - Na sua opinião, que aspectos positivos poderiam decorrer de atuação do SJC em rede? 

(AGRANOFF; McGUIRE, 2001, 2007; BÖRZEL, 1998; O‟TOOLE, 1997). 

PERGUNTA ESTIMULADA 1: Os resultados obtidos seriam diferentes daqueles obtidos nos 

moldes atuais, com cada órgão atuando separadamente? Por quê? [EFETIVIDADE/MELHORES 

RESULTADOS] (AGRANOFF; McGUIRE, 2001; FLEURY; OUVERNEY, 2007). 

PERGUNTA ESTIMULADA 2: De alguma maneira a atuação dos órgãos em rede influenciaria 

na forma como são tratadas questões complexas que dizem respeito ao SJC e perpassam as várias 

instituições?  [LIDAR COM PROBLEMAS COMPLEXOS] (AGRANOFF, 2003; 

GOLDSMITH; EGGERS, 2006). 
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PERGUNTA ESTIMULADA 3: Algumas influência (da atuação em redes) relativamente às 

atividades que são de atribuição de um órgão, mas que são complementadas por outros? 

[COOPERAÇÃO/COMPLEMENTARIDADE] (AGRANOFF; McGUIRE, 2001; FLEURY; 

OUVERNEY, 2007; MEIER; O‟TOOLE, 2010). 

IV.3 – BARREIRAS / DESAFIOS 

IV.3.a - Na sua opinião, quais as principais dificuldades de atuação em rede (caso do SJC)? 

(AGRANOFF, 2003; McGUIRE; AGRANOFF, 2011; MILWARD; PROVAN, 2003). 

IV.3.b - Tendo como propósito a efetividade do SJC, como promover (incrementar) a interação 

entre os vários órgãos (de diferentes Poderes), se cada instituição responde por uma etapa no SJC, 

com metas (objetivos) independentes, diferentes responsabilidades em aspectos do SJC, e 

distintos critérios de aferição de resultados? [ACCOUNTABILITY] (AGRANOFF, 2003; 

AGRANOFF; McGUIRE, 2007; McGUIRE, 2002).  

PERGUNTA ESTIMULADA 1: (Num trabalho em rede) A quem os atores das instituições 

envolvidas prestariam contas [à sua instituição ou à rede]? (id.) 

PERGUNTA ESTIMULADA 2: Como aferir esses resultados e a contribuição dos diversos 

atores? Como evitar inércia e oportunismo? (id.) 

PERGUNTA ESTIMULADA 3: Como (conjugar a necessidade de regras com a flexibilidade e 

adaptabilidade características de redes) fazer com que instituições tradicionais (baseadas na 

burocracia/hierarquia, comando e controle) atuem em rede (baseada na confiança / flexibilidade / 

compartilhamento)? [CULTURA/FLEXIBILIDADE] (FLEURY; OUVERNEY, 2007; 

GOLDSMITH; EGGERS, 2006). 

PERGUNTA ESTIMULADA 4: Até que ponto questões normativas / legais podem ser um 

obstáculo à formação de rede? [BARREIRAS LEGAIS] (AGRANOFF, 2003; BINZ-SCHARF; 

LAZER; MERGEL, 2011; GOLDSMITH; EGGERS, 2006). 

PERGUNTA ESTIMULADA 5: Como compatibilizar o papel do ator na sua instituição de 

origem e os recursos (materiais, financeiros, humanos) por ele trazidos (para a rede) com suas 
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ambições na rede (risco de certos grupos dominarem a rede) [PODER / ESPAÇO POLÍTICO] . 

(AGRANOFF, 2003; AGRANOFF; McGUIRE, 2001). 

PERGUNTA ESTIMULADA 6: Como conseguir consenso na definição de metas e prioridades 

comuns. [CONSENSO] (BÖRZEL, 2011; MILWARD; PROVAN, 2003). 

V – PARTE FINAL DA ENTREVISTA 

V.1 - Com relação aos possíveis graus de intensidade da interação, num continuum variando do 

modelo mais informal, num extremo, baseado nas relações de confiança e cooperação entre 

pessoas que atuam nas instituições e trocas básicas de informações, até o outro extremo, com 

arranjos estruturais formalmente celebrados entre os vários órgãos, com missão ampla e ações 

conjuntas e estrategicamente interdependentes, qual o grau de interação que o Sr. acharia ideal 

para o SJC? [ASPECTO DINÂMICO E NÍVEL DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS REDES] 

(AGRANOFF, 2003; LOPES; BALDI, 2009; MANDELL, 1999). 

V.2 - Que outros aspectos positivos / negativos sobre interação entre os órgãos (redes...) o Sr. 

destacaria? 

V.3 - Considerações finais do entrevistado... 


