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Desenvolvimento do arcabouço teórico 
 
 

Introdução 

Em linha com atividade prevista no Projeto, o texto a seguir elabora consolidação de 

referencial teórico sobre os temas da governança em rede, governança colaborativa e 

governança multinível, tomando como base não apenas as pesquisas realizadas anteriormente 

pelos pesquisadores, mas avançando e aprofundando o referencial respectivo. 

A emergência da crise produzida pelo vírus Zika, transmitido através da picada do mosquito 

Aedes aegypti, possivelmente introduzido no Brasil por turistas assistentes da Copa do Mundo 

de 2014, atingiu nível crítico em novembro de 2015 quando exames laboratoriais apontaram 

sua associação com o elevado aumento do número de casos de microcefalia no país, 

principalmente na região nordeste.  Para enfrentar sua propagação e consequências, o 

governo lançou em dezembro desse ano o Plano Nacional de Enfrentamento à 

Microcefalia Relacionada à Infecção pelo vírus . , estabelecendo uma mobilização nacional 

contemplando vários ministérios e órgãos do governo federal, em parceria com estados e 

municípios.  Nesse sentido, esse Plano é um exemplo de modelo de governança em rede e 

multinível, tanto por alcançar distintas organizações e agentes da sociedade não integrantes 
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da rede hierárquica estatal, como envolver diversos níveis de governo, sujeitos a outras 

instâncias de comando e orientação política. 

Nesse mesmo mês, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) criou o Gabinete para o Enfrentamento 

à Emergência Epidemiológica em Saúde Pública para unificar as ações da instituição frente à 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), e para coordenar as atividades 

de cooperação com outras instituições no país e exterior. 

Nesse contexto, configurou-se o objetivo deste trabalho, qual seja, em parceria com a Fiocruz 

identificar e organizar padrões e procedimentos para a organização de redes de emergência 

em saúde pública, tendo por base os aprendizados obtidos na atenção ao combate ao vírus 

Zika e na organização e comparação com o referencial teórico associado à governança de 

redes e multinível. 

 

Redes e governança de redes 

De acordo com uma das mais citadas definições de rede, esta é “a set of nodes (e.g. persons, 

organizations) linked by a set of social relationships (e.g. friendships, transfer of funds, 

overlapping membership) of a specified type” (Laumann et al., 1978, p. 458). 

Embora possam existir em vários contextos, a constituição de redes interorganizacionais 

justifica uma particular atenção deste estudo pela sua capacidade de fundamentar a 

construção de estruturas de apoio mútuo na investigação e execução de políticas para 

combate a epidemias.  Ou, mais propriamente, de redes de emergência à saúde.  

A função da governança da rede envolve o uso de instituições e estruturas de autoridade ou de 

colaboração necessárias para a alocação de recursos, coordenação e controle da ação conjunta 

(Provan & Kenis, 2007), assim como da gestão das estruturas formais e informais da rede 

(Wegner, 2011). 

Se as estruturas hierárquicas permitiram às organizações ampliarem o controle sobre o acesso 

aos insumos necessários ao seu processo produtivo em substituição ao mercado – como 

analisou Alfred Chandler (McCRAW, 1998) – as redes emergiram como resposta à mudança de 

condições ambientais que produziram impactos sobre benefícios de ativos específicos, 

complexidade das tarefas e frequência das interações (Jones; Hesterly; Borgatti, 1997) 
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Em um dos textos clássicos sobre o tema, Agranoff e McGuire (2001) definem rede como 

“arranjos multi-organizacionais para resolver problemas que não podem ser abordados, ou 

abordados facilmente, por meio de uma organização única”.   Para eles, a governança das 

organizações públicas precisa lidar com problemas complexos e dinâmicos que antes não eram 

resolvidos por uma gestão baseada na burocracia e hierarquia sólida e fixa, sendo o uso das 

redes útil nesse sentido, pois otimiza o capital humano e permite avanços em novas 

tecnologias, inclusive de gerenciamento e, na administração pública, uma maior interação 

entre membros eleitos, cidadão, empresas privadas, e servidores públicos. 

Agranoff e McGuire (2001) identificam quatro princípios necessários à compreensão e 

operacionalização no contexto das redes: activation (ativação), framing (enquadramento), 

mobilizing (mobilização) e synthesizing (síntese).  Por sua importância para os estudos 

subsequentes, esses princípios são apresentados: 

O primeiro princípio proposto é a Ativação (activation).  Inclui os processos de identificação 

dos participantes da rede e seus stakeholders, buscando considerar os diversos interesses na 

sua constituição.  É um princípio essencial para o gerenciamento das redes, pois recursos como 

dinheiro, informações, e experiência podem servir como mecanismo de integração.  É válida 

também a importância do processo oposto, de desativação, dada a possibilidade de inclusão 

de participantes não adequados e que precisam ser retirados da rede. 

O segundo princípio fundamental é dado pelo framing. Situado ainda no começo do processo 

de constituição da rede, o framing é usado para estabelecer e influenciar a constituição das 

regras operacionais, os valores predominantes, e as normas da rede. Um gerente (ou 

organização) pode delimitar o contexto de uma rede introduzindo novas ideias e conceitos, 

criando ou fortalecendo uma visão de futuro. 

A mobilização representa o terceiro princípio proposto, e se refere à busca dos compromissos 

individuais com as atividades da rede, o que exige uma visão estratégica do todo e a habilidade 

para construir objetivos comuns baseados nesse todo.  Diferentemente da ativação, na 

mobilização há uma preocupação com as relações humanas e as motivações individuais. 

O quarto princípio é o de síntese, definida como a criação do ambiente e promoção das 

condições para uma interação favorável e produtiva entre os integrantes da rede.  À 

semelhança do processo de decisão coletiva nas estruturas hierárquicas, também em redes há 

a exigência por ambientes e práticas que permitam mesclar as diferentes percepções, valores 
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e objetivos dos participantes, muitas vezes conflitantes, prevenindo ou reduzindo barreiras à 

cooperação. 

 

 

 

 

Governança 

Conforme Seyle e King (2012), de forma geral o termo "governança" deriva do latim 

gubernare, com raízes no termo grego kybernan, que define as manobras de um navio.  Como 

conceito geral, em sua forma atual, visa designar os processos pelos quais atividades e 

sistemas complexos, tais como os grupos sociais humanos, são coordenados para alcançar 

objetivos coletivos.   Para os autores, uma definição mais elaborada de governança seria “um 

conjunto de regras, instituições e práticas reconhecidas, por meio das quais qualquer 

coletividade gerencia seus assuntos", que remete aos “mecanismos e processos formais e 

informais que nós, humanos, usamos para gerenciar nossos relacionamentos sociais, políticos 

e econômicos com os outros e com a ecosfera”, sendo que esses mecanismos e processos 

“estão incorporados nas instituições sociais e refletem normas sociais, valores e relações de 

poder.  Governança envolve, portanto, qualquer sistema que os seres humanos usam para 

tomar e impor decisões coletivas”.  (p.29-30). 

 

Essa definição atende aos objetivos deste Projeto por duas razões principais.  Em primeiro 

lugar, é objetiva e sintética, ao contrário de inúmeras outras análises que mostram uma 

infinidade de abordagens sobre o termo (ver, nesse sentido, Kooiman, 1999).  Em segundo 

lugar por trazer a evidência os processos e mecanismos de coordenação das ações sociais e 

processos de decisão coletiva. 

Decorrente dessa definição fundamental, qualificações posteriores vieram a trazer explicações 

e considerações sobre as formas pelas quais se estruturam esses processos e, principalmente, 

aos modelos de decisão coletiva.  De particular interesse é o fato que nem sempre esses 

processos e decisões ocorrem sob o comando de estruturas hierárquicas, caracterizadas pelo 

poder de enforcement para unificar os interesses e garantir os resultados da decisão.   Ao 
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contrário, o que se observa com cada vez maior frequência são processos de ação coletiva – 

entendido como decisão e implementação – associados a distintas organizações, a exemplo de 

parcerias público-privadas, redes de organizações, metaorganizações, alianças e similares.   

A ausência de uma estrutura hierárquica de comando torna complexa, ou mesmo conflituosa, 

a definição de objetivos e as garantias quanto à sua execução (enforcement).   

 

Mesmo aceitando uma maior convergência no conceito, governança não é um fenômeno de 

natureza homogênea, evidenciando ao contrário diferentes padrões de regras e mecanismos 

de alocação.  Ao analisar a construção e governança das redes para atendimento ao Programa 

Bolsa Família, Santos (2013) discute esses “modos de governança” como “tipos-ideais” que 

podem ser observados em distintas combinações de políticas, e sintetiza os três modos de 

governança mais difundidos na literatura e trazidos a seguir.  De fato, desde a polarização 

mercados-hierarquias trazida pelos teóricos dos custos de transação, os “modos de 

governança” mais tipicamente considerados atualmente na literatura são hierarquias, 

mercados e, mais recentemente, as redes.   

O primeiro desses modos, as hierarquias, são caracterizadas pela padronização de regras e 

procedimentos, pelo exercício da autoridade em cadeias de comando complexas, pela 

supervisão e pela centralização, sendo os objetivos alcançados pelo cumprimento dos devidos 

procedimentos. Como limitações desse “modo”, a centralização exigida pelas hierarquias pode 

induzir um distanciamento da realidade dos problemas a serem resolvidos, a padronização 

fortalecer um excesso de formalismo, e as estruturas burocráticas se tornarem fechadas ou 

mesmo antagônicas a organizações ou atores de fora dos compartimentos estabelecidos na 

hierarquia.  Como assinala Robichau (2011), a importância das hierarquias têm sido 

confrontada quanto a sua capacidade de responder às complexidades do contexto atual, e 

cotejada ante outros modelos com perspectivas mais horizontais e fragmentadas associadas a 

mercados ou redes, mas incensada por benefícios como melhor accountability, especialização 

e racionalização. 

O segundo modo discutido por Santos (2013) são os mercados, definido pelo mesmo Robichau 

(2011, p.124) como “as formas estratégicas com que governos empregam parcerias público-

privadas, associações colaborativas, terceirizações, relações contratuais e  third-party 

government como forma de cumprir seus propósitos”.  Mercados permitem formas de 

coordenação social por meio do auto-interesse individual induzido em um sistema de troca 
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baseado em preço. Como vantagens, arranjos de mercado permitem flexibilidade gerencial e 

discricionariedade na execução, mas desvantagens associadas a uma eventual perda de bem-

estar associada a uma competição, e custos de transação relacionados à preparação dos 

contratos e supervisão dos trabalhos. 

O terceiro modo, e de identificação mais recente e por vezes polêmica, são as redes.  

Conforme Santos (2013), “Redes são possivelmente o mais controverso dos modos de 

governança, haja vista que outros conceitos têm sido propostos como o “terceiro modo” – 

comunidades, profissões, clãs, igualitarismo, dentre outros – e também devido a suas 

diferentes definições, tipologias e tradições”. Redes são arranjos, por definição, auto-

organizados e apoiados na confiança, solidariedade, e altruísmo necessários para coordenar 

atores sociais que compartilham recursos e autoridade para tomar decisões, principalmente 

por meio de negociações. Como vantagens, redes podem melhor os processos de tomada de 

decisão baseado no compartilhamento de conhecimento entre atores, mas trazer 

adversidades como problemas de igualdade, accountability, legitimidade democrática e 

equidade, ou mesmo isolamento em relação a atores externos, travas cognitivas e 

comportamento “carona” (free rider). 

Santos (2013), com base em artigo de Bouckaert et al. (2010), resume as principais 

características e diferenças entre hierarquias, mercados e redes. 

 Hierarquias Mercados Redes 

Base de interação Autoridade e domínio Troca e competição Cooperação e 

solidariedade 

Propósito Objetivos projetados e 

controlados 

conscientemente  

Resultados criados 

espontaneamente  

Propósitos projetados 

conscientemente ou 

resultados criados 

espontaneamente 

Orientação, controle e 

avaliação 

Normas e padrões, 

rotinas, supervisão, 

inspeção, e intervenção 

de cima pra baixo 

Oferta e demanda, 

mecanismo de preços, 

auto-interesse, lucro e 

perdas como avaliação, 

tribunais, mão invisível 

Valores 

compartilhados, análise 

comum de problemas, 

consenso, lealdade, 

reciprocidade, 

confiança, avaliação – 

reputação informal  
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 Hierarquias Mercados Redes 

Papel do governo Elaborador de regras e 

condutor de cima pra 

baixo; atores 

dependentes são 

controlados por regras 

Criador e guardião de 

mercados, comprados 

de bens; atores são 

independentes 

Facilitador, gestor e 

participante de redes 

Recursos necessários Autoridade; Poder Barganha; Informação;  

Poder 

Cooptação mútua; 

Confiança 

Base teórica Burocracia weberiana Neoinstitucionalismo 

econômico 

Teoria de redes 

Quadro XX: Características de hierarquias, mercados e redes 

Fonte: Santos (2013), baseado em Bouckaert et al. (2010: 35) 

 

Bouckaert et al. (2010) apresentam uma proposta de classificação de mecanismos e 

instrumentos de coordenação em redes, assim como uma metodologia sistemática para 

mapeamento desses instrumentos, utilizado para proceder análises comparativas da situação 

de ações governamentais em vários países.  Santos (2013, p.23-24) apresenta uma síntese 

desse trabalho:  

A essas três abordagens teóricas dominantes, os autores relacionam, em maior 

ou menor grau, grupos de instrumentos de coordenação, definidos como 

“atividades ou estruturas específicas criadas para acarretar coordenação” 

(Bouckaert et al., 2010, p. 50). A relação entre hierarquias, mercados e redes e 

os instrumentos de coordenação específicos é estabelecida pelos autores a 

partir da identificação de “recursos para coordenação” empregados por cada 

instrumento. Dessa forma, hierarquias requerem “autoridade” (baseada em 

legitimidade) e “poder” (uso da lei, orçamentos e coerção) como recursos de 

capacidade de coordenação; mercados se baseiam em “barganha” e 

“informação”; e redes empregam “informação”, “normas” e, em menor 

medida, “cooptação mútua” e “barganha” (Bouckaert et al., 2010, p. 49-50). Os 

autores alertam, entretanto, para o fato de que a maioria dos instrumentos 

não corresponde única e exclusivamente à manifestação de hierarquias, 

mercados ou redes, apresentando diferentes graus de mais de um deles. 
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Conceito emergente, em torno do qual avança-se na construção de um conjunto de 

conhecimento e instrumentos analíticos é o da Governança Colaborativa, entendido por 

Martins (XXXX) como um dos qualificativos mais atraentes da governança pública 

contemporânea, envolvendo a governança em rede, multi e pluri-institucional para co-

produção de políticas e serviços públicos.  Conforme Agranoff (2007), representam 

colaborarquias autogeridas em que a colaboração decorre da confiança e da interdependência  

dos atores, representando avanço ante o conceito de cooperação.  Em texto de referência no 

tema, Ansell e Gash (2008), afirmam que a governança colaborativa reúne as partes 

interessadas, públicas e privadas, em fóruns coletivos para se empenharem na tomada de 

decisões orientadas para o consenso.  Definem governança colaborativa como:   

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage 

non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, 

consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement 

public policy or manage public programs or assets.” (p. 544)  

Para Ansell e Gash (2008),, decorrem desta definição seis critérios importantes: (1) o fórum é 

iniciado por agências ou instituições públicas, (2) os participantes no fórum incluem atores não 

estatais, (3) os participantes se envolvem diretamente na tomada de decisões e não são 

meramente "consultados" por agências públicas, (4) o fórum é formalmente organizado e se 

reúne coletivamente, (5) o fórum tem como objetivo tomar decisões por consenso (mesmo 

que o consenso não seja alcançado na prática), e (6) o foco da colaboração é sobre políticas 

públicas ou gestão pública. 

. 

 

 

 

Redes interorganizacionais  

Redes intergovernamentais e interorganizacionais podem ser conceituadas como "estruturas 

de interdependência envolvendo múltiplas organização ou partes, onde uma unidade não é 

meramente o subordinado formal da outra em um amplo arranjo hierárquico" (O'Toole, 1997, 

p. 45).  
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A evolução das configurações de redes, para além das organizações privadas ou do terceiro 

setor, tem representado também uma solução para problemas de definição e implementação 

de políticas públicas.  O declínio da Administração Pública tradicional consolidou as condições 

para o surgimento da Nova Gestão Pública, que prega que a utilização de técnicas do setor 

privado leva à melhoria automática do setor público. No Brasil,  essa transição foi evidenciada 

pelos movimentos gerencialistas, de meados da década de 1990,  trazidos pelos esforços de 

transição do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). A Nova Gestão Pública 

trouxe a ênfase das práticas privadas para solução de problemas públicos, promovendo o 

distanciamento entre a implementação de políticas dos seus formuladores, o foco na liderança 

empreendedora, nos controles de resultados através de avaliações de desempenho e 

auditoria, a desagregação dos serviços públicos nas suas unidades básicas, e especialmente o 

foco no gerenciamento de custos e no incentivo ao uso do mercado e práticas de competição 

para alocação de recursos e prestação dos serviços públicos. 

Conforme analisa Osborne (2006) sobre os problemas enfrentados pelos paradigmas atuais da 

administração pública, tais como o gerencialismo e a Nova Gestão Pública, a necessidade de 

perspectivas mais abrangentes de Administração Pública, capazes de lidar com uma 

perspectiva mais plural da sociedade.  Nesse sentido, argumenta que o movimento da Nova 

Governança Pública mostra capacidade de atender a essa necessidade, trazendo como 

premissa que múltiplos atores interdependentes e interconectatos, em oposição a um estado 

singular, precisam contribuir para a entrega de serviços públicos com base em processos 

múltiplos que capturam demandas variadas e retroalimentam o sistema de elaboração de 

políticas. Como consequência, o novo foco da administração pública se desloca para as 

relações interorganizacionais e à governança de processos.  Ao contrário das visões legalistas, 

economicistas ou gerenciais dos paradigmas anteriores, a Nova Governança Pública 

fundamenta-se na sociologia organizacional e na teoria de redes.  Conceitos como redes, 

confiança, e contratos relacionais tornam-se basilares no novo paradigma, uma vez que 

pressupõe a configuração de um estado plural, onde múltiplos atores interdependentes 

contribuem para a entrega de serviços públicos, e um estado pluralista, onde processos 

múltiplos alimentam o sistema de elaboração de políticas.  Em consequência, o foco desloca-se 

para as relações interorganizacionais e a governança de processos. 

Em síntese, são as seguintes as características dos três principais paradigmas da administração 

pública considerados: 

Administração Pública: 
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 Enfoque ou busca central do cumprimento das leis; 

 Administrar como definir regras e diretrizes; 

 Papel central da burocracia na formulação e implementação de políticas; e 

 Separação política-administração no âmbito das organizações públicas. 

 

Nova Gestão Pública (New Public Management) 

 Atenção ao aprendizado em gestão do setor privado; 

 Implementação de políticas organizacionalmente distanciadas dos elaboradores de 

política; 

 Foco na liderança empreendedora nas organizações públicas; 

 Ênfase em controle de entradas-saídas, avaliação, gestão do desempenho, e 

auditoria; 

 Crescimento no uso de mercados, competição e contratos para alocação de recursos 

e entrega de serviços. 

 

Nova Governança Pública (New Public Governance) 

 Processo de fortalecimento dos relacionamentos institucionais com a sociedade; 

 Redes interorganizacionais interna e externamente ao governo para prover serviços 

públicos;  

 Apoiada por relações de confiança ou contratos relacionais; 

 Estado entendido como organismo plural;  

 Baseada em teorias sociológicas e redes. 

 

Compreender a evolução dos paradigmas da administração pública é necessário para 

identificar as exigências das redes que envolvem o Estado, e a lógica de ação de suas 

organizações.  Como traz a Constituição Federal em seu Art. 196, “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado”, e acrescenta adiante que: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
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II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade.  

Presentes, portanto, as ideias de redes, descentralização e participação da comunidade na 

construção e execução das políticas de saúde. 

As formas como as combinações de modos de governança se manifestam são 

potencialmente complexas, o que demanda modelos de análise sistemáticos que permitam 

estruturar as diversas relações entre os diferentes atores envolvidos. Um desdobramento do 

conceito de governança voltado a arranjos de múltiplos níveis, particularmente contemplando 

distintos níveis governamentais, vem sendo definido como “governança multinível”, 

particularmente alavancado em virtude das dificuldades oriundas da integração européia, e 

questões como a transferência jurisdicional de poder dos Estados centrais em diferentes 

direções, seja para cima, deslocando as questões para os órgãos transnacionais europeus, para 

baixo, devolvendo o problema ao nível local ou regional, e lateralmente, quando são 

envolvidos atores privados ou do terceiro setor, assim como nas relações relações federativas 

ou intergovernamentais quando envolvem divisão de autoridade, jurisdições e competências 

entre níveis de governo. Conforme  Charbit (2011, p.13) 

O compartilhamento explícito ou implícito de autoridade, 

responsabilidade, desenvolvimento e implementação sobre a 

elaboração de políticas [...] (i) através de diferentes ministérios e/ou 

agências no nível do governo central (horizontal superior), (ii) entre 

diferentes camadas de governo nos níveis local, regional, 

provincial/estadual, nacional e supranacional (vertical), e (iii) através 

de diferentes atores no nível subnacional (horizontal inferior). 

Redes interorganizacionais permitem que o conhecimento seja compartilhado e a construção 

de relações de confiança atreladas a ações de cooperação, e o equilíbrio dessas relações é 

favorecido como consequência da busca pelo consenso, favorecido pelo aumento de 

intensidade da interação entre as organizações envolvidas.  Redes permitem também a 

articulação entre as pessoas e instituições que se comprometem a superar os problemas de 

maneira integrada, respeitando a autonomia e as diferenças entre cada membro.  

 



 

12 
Fundo Pesquisa Aplicada/FGV 

 

 

 

Zika e a emergência de redes responsivas em saúde 

 

O estudo de resposta a desastres e, em particular, a eventos de saúde pública como 

epidemias, tem tido ainda uma resposta localizada em periódicos setoriais.   Como exemplo, 

uma consulta ao portal Spell que documenta o conjunto das revistas brasileiras em 

administração, não identificou nenhum artigo com a palavra “Zika” no título, e apenas um com 

essa referência no resumo, publicado na Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, tratando da 

percepção de usuários em sistema de saúde.  No portal Scielo, 127 artigos foram encontrados, 

mas todos publicados em revistas da área de saúde. 

Em estudo bibliográfico recente, Martins (2016) buscou caracterizar a produção científica 

associada à temática do vírus Zika, publicada desde a década de 1940 e indexada nas bases de 

dados internacionais Lilacs, PubMed/Medline, Scielo, Scopus e Web of Science (WOS). Com 

base na análise de 242 artigos (de um total não selecionado de 711 publicações), a autora 

registra a falta de estudos nacionais sobre a temática e aponta à necessidade do 

desenvolvimento de pesquisas no tema.  Chama a atenção, contudo, os registros apresentados 

sobre o levantamento realizado.   

Em primeiro lugar, como seria esperado pela busca associada à palavra-chave “Zika”, a rápida 

resposta da academia e seus pesquisadores à exigência de conhecer melhor o tema, com 

evidencia o rápido crescimento entre os anos de 2013 a 2016.  

http://www.spell.org.br/periodicos/ver/142/revista-de-gestao-em-sistemas-de-saude
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Gráfico 1: Número de publicações selecionadas por ano de publicação 

Fonte: Martins (2016) 

Entretanto, o foco da publicação mostrou-se associado predominantemente às questões 

intrínsecas à patologia do vírus, seus processos de transmissão, infecção, e combate.  Deve ser 

registrado que, das cinco bases de dados utilizadas para a consulta, duas eram específicas no 

campo da pesquisa biomédica (Medline/PubMed e Lilacs), mas três traziam publicações de 

natureza multidisciplinar (Scielo, Scopus e Web of Knowledge).   Ou seja, os processo de 

coordenação, redes, alianças, parcerias, construção de políticas públicas, governança e 

eventos administrativos de resposta à epidemia não foram praticamente objeto de pesquisas.  

O gráfico seguinte, retirado do trabalho da autora mostra esses resultados: 
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Gráfico 2. Número de publicações por temáticas abordadas. 

Fonte: Martins (2016) 

 

Fato é que, além dos problemas relacionados à saúde, a epidemia de Zika e outras pandemias 

recentes, movimentam um universo amplo de atores.  Matéria da revista Fortune, de 2016 

(THE ZIKA ECONOMY) mostra que o Senado americano considerava um fundo de US$ 1,1 

bilhão para combater a epidemia, valor cerca de 50% inferior ao solicitado pelo governo.  Além 

disso, a venda de repelentes cresceu mais de 50% em um ano naquele país, enquanto no Brasil 

aumentou 207%. 

Ou seja, os impactos trazidos por epidemias e pandemias, como no caso da Zika, precisam ser 

considerados além das questões de saúde – obviamente sem prejuízo de sua prevalência – 

para que soluções adequadas sejam construídas.   Uma visão multidisciplinar é necessária. 

Como lidar com os desafios éticos trazidos pela má formação congênita provocada pelo vírus?  

Como, e em que percentuais, proceder à realocação de recursos públicos, particularmente 

frente à extrema carência de regiões econômicas de baixo desenvolvimento?  Como revisitar 

políticas públicas que articulem diversos atores no combate às epidemias e, no caso das 

pandemias, organizar esforços multinacionais sujeitos a leis, regras, demandas e práticas 

distintas?   

Editorial de julho de 2016 da The Lancet (2016), por certo uma das mais influentes publicações 

na área de saúde, apontava que já naquele momento 63 países reportavam a transmissão do 

vírus, com mais de 1500 casos de microcefalia confirmados naquele ano, e criticava que o 

conhecimento sobre o mal avançava de forma muito lenta. 

 

Redes e operação em desastres 

As redes tem como elemento de força para seu funcionamento a confiança estabelecida nas 

das relações interorganizacionais, apoiadas  por relações de confiança interpessoal, com base 

em afinidades pessoas, étnicas, históricas e interesses em comuns, conforme explicitado por 

Granovetter (1985). 

Entretanto, as redes públicas apresentam alto nível de formalização, dado que as relações 

entre seus integrantes em geral são definidas por normas e atribuições específicas, de modo 

que trabalhar na perspectiva de redes representa um grande desafio para o Estado.  Uma 
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administração pública estruturada como rede deve articular as instituições governamentais 

entre si ou com grupos privados, oferecendo à sociedade uma gestão mais participativa e 

democrática.  Essas características do setor público se tornam mais complexas quanto 

envolvem diversos Estados nacionais, com suas idiossincrasias, burocracias e histórias, 

somados por vezes a atores privados. 

Esse é o caso na análise da formação da rede criada, emergencialmente, para o atendimento  

do acidente aéreo do vôo Air France-447, em 2009, partindo do Rio de Janeiro com destino a 

Paris, analisado por Souza Júnior e Fontes-Filho (2012, p.5).  Os autores observam que:  

Cada país tem sua forma própria de atuar nos atendimentos 

relacionados aos desastres de massa. Nos Estados Unidos o órgão federal 

responsável por liderar e coordenar as respostas aos desastres de massa é a 

FEMA (Federal Emergency Management Agency) e suas atividades são 

exercidas procurando antecipar-se aos eventos, trabalhando com base nas 

lições aprendidas com desastres passados e avaliações de capacidade em 

curso, procurando reforçar suas capacidades de respostas a desastres. E, assim 

como a Defesa Civil do Brasil, a FEMA gerencia uma rede de centros de 

operações para respostas de desastres de massa (CANNON, 2007). A atuação 

da FEMA é constantemente fiscalizada pelo GAO (Government Accountability 

Office), que é um órgão propositivo, de auditoria, avaliação e investigação do 

Congresso dos Estados Unidos. 

As pesquisas em torno de atendimento a catástrofes e desastres, sua 

governança e gestão da rede formada, foram impulsionadas particularmente 

pelo caso do furacão Katrina, que assolou a cidade de Nova Orleans, nos 

Estados Unidos, em 2005. O desastre se estendeu, no tempo e nos impactos, 

pela má resposta dada pelo governo após o acidente, causadas por problemas 

de sua estrutura burocrática. Foram falhas de coordenação, de comunicação, e 

de formação inadequada dos grupos de resposta (KOLIBA et al., 2011). 

Questão de indefinição de responsabilidade também levaram ao fracasso do 

atendimento às vítimas do Katrina (MALHOTRA, 2008). As autoridades 

governamentais não compreenderam a função de cada organização envolvida, 

cujo número ultrapassou 500, atuando apenas na assistência após a catástrofe, 

inclusive os grupos de respostas a desastres, de caráter voluntário, que 

merecem um estudo mais detalhado (MAJCHRAK, 2007). Os problemas 
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incluíram também o fracasso em estabelecer um comando unificado, devido a 

falta de conhecimento e entendimento do Plano de Resposta Nacional pelos 

membros-chave para o atendimento das catástrofes, a exemplo da própria 

FEMA (MOYNIHAN, 2009). Provan e Milward (2001) mostraram que qualquer 

rede torna-se menos eficaz com o aumento crescente dos custos de 

coordenação a medida que aumenta o número de instituições envolvidas. 

Redes construídas para lidar com emergência, seja de acidentes aéreos, climáticos (a 

emergência gerada pelo furacão Katrina gerou inúmeros estudos) ou de saúde, como o caso da 

pandemia de Zika, mostram que ainda há carência de teorias e propostas objetivas para lidar 

com tantas variáveis envolvidas.   
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