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PROJETOS DE PESQUISA APLICADA (PPA) -  

 RELATORIO DE DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL 

Governança de Redes de Emergência em Saúde 

 

 

1. Introdução 

 Este estudo tem como objetivo principal descrever um modelo de governança de 
redes de emergência em saúde pública, tendo por base metodologia qualitativa baseada 
em estruturas narrativas construídas por pesquisadores e administradores envolvidos 
no combate ao vírus Zika, em situação de emergência nacional criada por esse vírus.   

 O estudo inicialmente sistematiza o referencial teórico referente a redes e 
governança de rede, estabelecendo um marco entre esses dois conceitos, fundamental 
para a construção do instrumento de análise.  Com base nesse referencial, foram 
definidas as questões preliminares direcionadoras e realizadas entrevistas com 
especialistas, em sua totalidade envolvidos nas atividades de coordenação do Plano. 

 A seguir é elaborado o estudo de caso apoiado no histórico da atuação da 
Fiocruz e da execução do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia Relacionada 
à Infecção pelo vírus Zika.    

 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.   

 Esse Plano é, portanto, um exemplo de modelo de governança em rede e, em 
vários aspectos, também governança  multinível, tanto por alcançar distintas 
organizações e agentes da sociedade não integrantes da rede hierárquica estatal, como 
por 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. 
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2. Referencial teórico 

2.1. Redes, Governança e Governança de Redes: visão geral   

 Rua (2012, p. 52) menciona que "entre as novas modalidades de participação 
nas políticas públicas destacam-se as redes, envolvendo diferentes atores, 
organizações ou nódulos, vinculados entre si a partir do estabelecimento e da 
manutenção de objetivos comuns". 

 No campo da saúde, Amaral e Bosi (2017) postulam que rede se refere, 
geralmente, a uma compreensão acerca da organização dos serviços de saúde e suas 
relações ou a articulações de pessoas ou ações em saúde. Nesses casos, percebe-se 
que os elementos fixos da rede podem ser pessoas, consideradas individualmente (um 
trabalhador ou um usuário) ou em conjuntos (como equipes e outros arranjos 
organizativos), além de ações/intervenções e instituições/serviços. Para os autores, a 
integração em saúde é um processo que consiste em criar e manter uma governança 
comum de atores e organizações autônomas, com o propósito de coordenar sua 
interdependência, permitindo-lhes cooperar para a realização de um projeto coletivo. 
Por fim, a rede deve coordenar diferentes ações de saúde, que podem ocorrer em locais 
ou momentos diferentes, o que implica o desafio de harmonizar e gerenciar essas 
ações.  

 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.  Para esses autores, 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. De tal modo, 
a utilização das redes ou trabalho em equipe é positiva, pois amplia o capital humano 
possibilitando um avanço em novas tecnologias, inclusive de gerenciamento, sendo que 
essa estrutura na administração pública permitirá o uso do capital humano a partir da 
interação de membros eleitos, cidadão, empresas privadas, e agentes públicos. Para 
Rua (2012): 

 Adquirem relevância as propostas de descentralização das políticas públicas, na 
qual o poder local assume o protagonismo na articulação entre organizações 
governamentais, empresariais e sociais, ampliando a rede de ação pública por meio da 
inclusão de novos atores políticos (RUA, 2012, p. 54). 

 Adicionalmente, Agranoff e McGuirre (2001) apontam que a capacidade de 
operar em rede em pequenos grupos é diferente da que se oferece a grandes 
organizações e o Estado. A administração intraorganizacional, que tradicionalmente tem 
direcionado a atuação da administração pública, não é útil para um paradigma 
multiorganizacional, multigovernamental e multissetorial.  
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 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 e objetivos dos participantes, muitas vezes conflitantes, 
prevenindo ou reduzindo barreiras à cooperação. 

 Amaral e Bosi (2017) apontam que investimentos nas redes enquanto objeto de 
pesquisa e avaliação são ainda raros na literatura especializada, em especial propostas 
de modelos de avaliação, ainda que sejam contemplados variados aspectos importantes 
à organização das redes de saúde.  

 Para Balestrin, Verschoore e Reyes Junior (2010, p. 466), existe um “debate 
acadêmico permanente sobre o papel das redes de cooperação no desenvolvimento 
das organizações e da sociedade”. Entretanto, são recorrentes também os 
apontamentos sobre a ausência de corpo teórico único que explique o fenômeno, de 
modo que o escopo dos estudos se torna abrangente e, em geral, é frequentemente 
atrelado aos motivos que levaram à formação do arranjo. Tal ideia é complementada 
por Capaldo (2014), que destaca a necessidade de se investigar melhor os processos 
em rede pelos quais os benefícios e os resultados estratégicos são gerados. Nota-se, 
além da necessidade de aprofundamento teórico, uma carência de pesquisas empíricas 
sobre o tema (DEKKER, 2004) e, consequentemente, a ausência de definição 
operacional robusta que caracterize o campo em estudo (LEWIS, 2011).  

 Já o conceito de governança pode ser compreendido, de modo geral, como o 
ato de governar, tanto no setor público quanto no privado (EMERSON; NABATCHIET; 
BALOGH, 2011). Tenbensel (2005) considera como a abordagem mais comum da 
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governança a de um “termo guarda-chuva” (p. 285) que abrange diversos modos de 
governança, como o mercado, a hierarquia, as redes, entre outros. Já Robichau (2011), 
em seu estudo para tentar responder o que exatamente é governança e como ela é 
exercida, conclui que pela ampla aplicação do termo e pelas diversas definições a ele 
atribuídas, há certa imprecisão e incompreensão do que governança realmente significa 
na prática.  

 Nesse sentido, apesar dos argumentos de que a compreensão geral de 
governança continua indefinida, Jessop (2003) define governança como sendo 
equivalente às redes. Robichau (2011) apresenta um conceito, de Erik-Hans Klijn, que 
relaciona os dois termos basais deste estudo: governança e redes. Neste conceito, 
“governança é o processo que ocorre dentro das redes de governança” (KLIJN, 2008 
apud ROBICHAU, 2011, p. 118). Na mesma linha de raciocínio, Provan e Kenis (2007) 
defendem que a “governança de redes envolve o uso de instituições e estruturas de 
autoridade e colaboração para coordenar e controlar ações conjuntas dentro da rede 
como um todo” (PROVAN; KENIS, 2007, p. 231). 

 Seguindo na análise da compreensão do conceito de governança de redes, Erik-
Hans Klijn e Joop Koppenjan trazem uma definição mais ampla de governança de redes 
no campo da administração pública, como sendo "padrões mais ou menos estáveis de 
relações sociais entre atores mutuamente dependentes, formados em torno de políticas, 
programas e/ou conjunto de meios nos quais os atores são formados, mantidos e 
modificados, através de uma série de jogos” (KOPPENJAN; KLIJN, 2004, p. 69-70). 

 O conceito apresentado pelos autores é bastante relevante, contudo, ao refletir 
sobre esta definição considerando a governança de redes de emergência, foco deste 
estudo, ela não parece contemplar questões sensíveis à governança deste tipo de rede, 
como a colaboração. Nesse sentido, Emerson, Nabatchiet e Balogh (2011) apresentam 
um conceito mais amplo, de governança colaborativa. Esse conceito é caracterizado 
pelos “processos e estruturas para a gestão e tomada de decisão que envolvem 
pessoas de modo construtivo; para além das fronteiras dos órgãos públicos, níveis de 
governo, e/ou das esferas públicas, privada ou cívica; para realizar um propósito público, 
que de outra forma não poderia ser realizado” (EMERSON; NABATCHIET; BALOGH, 
2011, p. 2). 

 Brooks, Bodeau e Fedorowicz (2012) corroboram a importância de um processo 
colaborativo na governança de redes de emergência ao afirmarem que a “efetiva 
resposta à emergência ou outras formas de crise depende da colaboração entre os 
órgãos públicos e de redes – formais e informais” (BROOKS; BODEAU; FEDOROWICZ, 
2012, p. 913. Apesar de tal importância, os autores destacam que a gestão de redes de 
emergência e resposta às crises ainda é uma área pouco estudada.  

 Contudo, tem ganhado destaque a compreensão de que uma governança efetiva 
de crises e emergências demanda alguns elementos chave para ser bem-sucedida. 
Para Farazmand (2007), são fundamentais o planejamento e a preparação preventivos, 
sistemas de resposta institucionalizados e bem coordenados, com uma forte estrutura 
de comando central, descentralizada no nível local com certa flexibilidade, um time de 
gestão de emergências especializado e a presença de especialistas nas distintas áreas 
da situação de emergência. Já Brooks, Bodeau e Fedorowicz (2012) destacam a 
relevância da função do gestor público neste contexto, como sendo os responsáveis por 
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orquestrar a colaboração entre uma vasta rede de organizações e participantes em 
esforços para cada situação de emergência específica. 

 Esses argumentos evidenciam a importância da governança de redes em 
situações de emergência, e o quanto são cruciais para que se consiga dar respostas à 
sociedade. Assim, a governança de redes de emergência parece ser um caso concreto 
em que a gestão da rede efetivamente contribui para o alcance do resultado final, 
respondendo a um questionamento de Klijn, Steijn; Edelenbos (2010), de que “uma 
questão crucial que merece atenção é saber quando e em que situações a gestão 
realmente influencia e melhora os processos de cooperação dentro das redes e contribui 
para os resultados alcançados por elas” (KLIJN; STEIJN; EDELENBOS, 2010, p.1063). 

 Ao focar no tema central deste trabalho, que trata da governança de redes de 
emergência em saúde, ou emergências sanitárias, é necessário compreender de que 
forma os conceitos e definições de governança de redes apresentados até aqui se 
inserem em uma situação de emergência sanitária, especificamente. Para isso, a 
próxima seção discute o que são as emergências sanitárias, em ambos os contextos 
nacional e internacional. 

 

 

2.2 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). 

 Adiante, o texto de Provan e Kenis (2008) será detalhado e analisado, uma vez 
que a contribuição desses autores, que revisitam os conceitos de rede e governança e 
trazem contribuição fundamental para sua diferenciação, permitiu articular a linha geral 
da pesquisa. 
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2.3 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 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 
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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 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 
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 Hierarquias Mercados Redes 

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  

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 1: 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 
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exclusivamente à manifestação de hierarquias, mercados ou redes, apresentando 
diferentes graus de mais de um deles. 

 Conceito emergente, em torno do qual avança-se na construção de um conjunto 
de conhecimento e instrumentos analíticos é o da Governança Colaborativa, que pode 
ser entendido 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. 

. 

 

2.4 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 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 ao 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:  
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 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 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.   

 

2.5 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).  

 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 
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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: 

< 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; 
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< 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;  

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) 
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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.  

 

2.6 Redes de emergência e emergência em saúde  

 Ao longo do desenvolvimento do trabalho, e particularmente da construção do 
referencial teórico, alguns textos foram selecionados como fundamentais à 
compreensão do fenômeno específico da formação e governança das redes de 
emergência, em especial aquelas voltadas para o atendimento a questões sanitárias e 
de saúde em geral.  Pela escassez da literatura específica e importância dos textos para 
o projeto, a síntese dos textos é apresentada a seguir.  É necessário destacar que, em 
uma versão posterior do(s) artigo(s) essas anotações serão incorporadas ao referencial 
teórico completo 

 

2.6.1 KAPUCU, N; GARAYEV, V; WANG, X. Sustaining Networks in Emergency 
Management. Public Performance & Management Review. 37, 1, 104-133, Sept. 2013. 
ISSN: 15309576 

 

Objetivo 

O objetivo principal do estudo é identificar e analisar os fatores que afetam a 
sustentabilidade de redes de gestão de emergências.  

Os autores buscam compreender as forças de influência que moldam os esforços das 
agências de gestão de emergências para continuarem colaborando umas com as 
outras, antes, durante e depois de desastres.  

A seguinte questão é examinada: o que influencia a sustentabilidade na gestão de 
emergências? Ao responder a esta questão, os autores estão interessados nos papeis 
da convergência de objetivos organizacionais (em que medida as organizações 
envolvidas têm objetivos e missões em comum); da tecnologia utilizada (em que medida 
as organizações envolvidas dependem da infraestrutura tecnológica); e da confiança 
(em que medida as organizações envolvidas desenvolveram confiança inter 
organizacional), na sustentabilidade de redes. 
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Método utilizado 

A partir do referencial teórico, os autores apresentam uma estrutura conceitual para o 
estudo (conforme figura abaixo – pag. 112) e levantam três hipóteses: 

 

 
 

Hipótese 1: A convergência dos objetivos organizacionais é positivamente associada à 
sustentabilidade de redes de gestão de emergências. 

 

Hipótese 2: A utilização de tecnologias de informação e comunicação é positivamente 
associada à sustentabilidade de redes de gestão de emergências. 

 

Hipótese 3: A confiança inter organizacional é positivamente associada à 
sustentabilidade de redes de gestão de emergências. 

 

Para testar essas hipóteses, os autores realizaram uma pesquisa nacional com gestores 
de emergências dos condados Norte Americanos. O racional da escolha destes sujeitos 
de pesquisa é que os gestores de emergência locais são os principais responsáveis por 
unir os stakeholders e coordenar as ações de resposta. Além disso, são quem mais 
conhecem sobre a estrutura, os processos e os resultados das redes de emergência no 
caso de desastres. 

O método de coleta de dados consistiu em uma pesquisa auto administrada por meio 
de envio de questionário eletrônico por e-mail. O questionário continha um total de 36 
itens (medidos por meio de uma escala de 5 pontos), 9 para cada área da 
sustentabilidade de redes: convergência de objetivos, tecnologia utilizada e confiança 
inter organizacional. 

 

Resultados 

Os resultados da pesquisa mostraram que a convergência de objetivos está 
positivamente associada à sustentabilidade das redes, mas representa apenas cerca de 
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8% da estrutura de sustentabilidade. Apesar de baixo, os autores afirmam que este 
resultado sugere que organizações que compartilham objetivos e missões comuns terão 
relações de redes sustentáveis por mais tempo. 

Já a utilização de tecnologias de informações e comunicação também é estatisticamente 
positiva quando associada à sustentabilidade das redes, representando cerca de 10% 
da estrutura de sustentabilidade. Segundo os autores, isto sugere que as organizações 
que participam de uma rede que utiliza este tipo de tecnologia para sua comunicação, 
compartilhamento de informações e como forma de melhorar a coordenação da rede, 
poderão ter relações de rede mais duradouras do que aquelas redes com capacidade 
tecnológica limitada. 

O resultado mais significante do estudo é que a confiança inter organizacional explica a 
maior parte da variância na sustentabilidade da rede, representando cerca de 83% da 
estrutura de sustentabilidade. Os autores afirmam que este resultado sugere que a 
sustentabilidade de uma rede é principalmente uma questão de confiança entre as 
organizações que a compõem. O impacto direto da variável da confiança foi mais de 
oito vezes maior do que o impacto das outras variáveis consideradas. 

 

Conclusão (principal) 

Dentre as conclusões dos autores, a principal é que os resultados encontrados suportam 
a estratégia de se buscar o desenvolvimento de relações inter organizacionais fortes 
para propósitos de colaboração. Segundo os autores, as organizações devem 
considerar o desenvolvimento de políticas que busquem o estabelecimento desta 
confiança entre membros individuais das diferentes organizações. Essas políticas 
podem incluir encontros periódicos, workshops, treinamentos para emergências, entre 
outras ações. Os autores também sugerem que um acordo de parceria formal pode ser 
firmado entre as organizações. 

 

 

 

2.6.2 RICCIARDI, Francesca; ZARDINI, Alessandro; ROSSIGNOLI, Cecilia. Business 
network commons and their fragilities: Emerging configurations of local 
organizational fields. Journal of Business Research, v. 89, p. 328-335, 2018. 

 

Objetivo 

O objetivo do estudo é discutir quais são os melhores desenhos e soluções 
organizacionais que permitem às organizações que fazem parte de uma rede de 
negócios proteger e desenvolver os bens comuns dessa rede. Os autores investigam 
as configurações organizacionais em nível de rede que permitem o sucesso da 
organização por meio do desenvolvimento e da proteção dos bens comuns da rede, 
considerando o campo organizacional local desta rede. 

Os autores compreendem o conceito de bens comuns de uma rede de negócios como 
sendo os recursos que estão disponíveis para o uso coletivo das organizações 
parceiras, mas que para serem reconhecidos e protegidos, requerem o engajamento e 
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a colaboração coletivos dessas organizações. Exemplos de bens comuns de uma rede 
negócios seriam: um departamento compartilhado para a realização de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento, um repositório compartilhado de informações na Web, ou 
um grupo de trabalho informal inter organizacional que sirva de nicho para explorar 
novas oportunidades de negócios. 

O estudo utiliza o campo organizacional local da rede como o principal nível de análise 
para investigar como a rede de negócios pode melhorar o desempenho da empresa, por 
meio do desenvolvimento e da proteção de seus bens comuns. 

 

Método utilizado 

Para analisar esta temática, a partir do conceitual teórico apresentado, os autores 
identificaram três variáveis organizacionais que eles esperam que influenciem na 
capacidade da rede de proteger e desenvolver seus próprios bens comuns. Essas 
variáveis são: 1) uma arquitetura fortemente participativa do campo organizacional da 
rede de negócios, possibilitando o envolvimento sustentado dos atores de campo na 
criação compartilhada de sentido, na organização de arranjos e na resolução de 
problemas; (2) uma integração organizacional eficaz no nível da rede; e (3) uma 
presença significativa de mecanismos organizacionais para a prevenção e resolução do 
oportunismo no nível da rede. 

Essas três variáveis resultaram em oito possíveis combinações (ou configurações) do 
campo organizacional local da rede de negócios. Com base nos aspectos teóricos 
apresentado no artigo, os autores sustentam que quatro (conforme Table 1, pág. 332) 
dessas oito combinações podem levar à alta performance organizacional.  

Duas possíveis fragilidades específicas dos bens comuns da rede em questão fornecem 
as condições de contorno que predizem qual das quatro configurações de campo é 
necessária e suficiente para melhorar o desempenho da empresa em cada caso 
específico. De acordo com esse modelo, quanto menos frágil os bens comuns, menos 
complexa será a configuração do campo da rede. 

Essas configurações foram testadas por meio de uma análise comparativa qualitativa 
em 202 empresas envolvidas em redes de negócios na Itália, por meio da aplicação de 
questionário. 
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Resultados 

Após a pesquisa, observou-se que: 

§ 70 % das organizações de sucesso atingiram um ranking alto em todos as três 
variáveis organizacionais, assim o estudo confirma a efetividade da Configuração A. 
§ 21 % das organizações de sucesso atingiram um ranking alto em todos as três 
variáveis organizacionais, assim o estudo confirma a efetividade da Configuração B. 
§ 9 % das organizações de sucesso atingiram um ranking alto em todos as três variáveis 
organizacionais, assim o estudo confirma a efetividade da Configuração C. 

Os autores ressaltam que as condições de contorno da Configuração D não são 
suficientemente representadas na amostra da pesquisa. Dessa forma, eles concluem que o 
estudo não pode evidenciar nada sobre a efetividade desta configuração. 

 

Conclusão (principal) 

A pesquisa confirmou que a arquitetura das configurações dos campos organizacionais, com 
base em combinações apropriadas das três variáveis mencionadas anteriormente e de duas 
condições de contorno dos bens comuns, levaram à alta performance empresarial. 

 

 

 

2.6.3 ROBINSON, SE; et al. The Core and Periphery of Emergency Management 
Networks . Public Management Review. 15, 3, 344-362, Mar. 2013. ISSN: 14719037. 

 

Objetivo 

Apesar de os autores não o mencionarem explicitamente, o objetivo do artigo é testar duas 
proposições que os autores fazem sobre a evolução das redes, especialmente no caso da 
gestão de emergências. O artigo foca na característica chave que distingue os modelos de 
subsistema dos modelos de rede por “questões” em redes de políticas públicas: a volatilidade 
da participação na rede. As proposições apresentadas pelos autores são as seguintes: 

 

Proposição 1: A participação na rede de gerenciamento de emergência sofrerá uma mudança 
significativa de t para t + 1. 

 

Proposição 2: Haverá um núcleo identificável de organizações governamentais em redes de 
gestão de emergências. 

 

Proposição 3: Haverá uma periferia identificável de organizações não-governamentais. 
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Método utilizado 

Para testar essas proposições o artigo avalia a dinâmica temporal da gestão de redes de 
emergências em duas comunidades de médio porte (população entre 200 mil e 1 milhão de 
residentes, quando não hospedando pessoas oriundas de evacuação de outras áreas) que 
serviram, na última década, como pontos de hospedagem de áreas de evacuação de 
desastres de grande escala. As comunidades são: Brazos County, no Texas e Caddo–
Bossier Parishes, na Louisiana. 

A primeira fonte documental de pesquisa foram base de dados de documentos da mídia. 
Foram selecionados artigos que mencionavam evacuação ou atividade de hospedagem de 
pessoas de áreas de evacuação dentro da comunidade alvo. Após a leitura de cada artigo 
selecionado buscou-se identificar todas as organizações mencionadas. Para complementar 
os artigos da mídia, os autores consultaram os planos formais de operações de emergências 
dessas comunidades, para identificar todas as organizações mencionadas. 

Essas duas fontes documentais foram consideradas porque, segundo os autores, enquanto 
as redes reportadas na mídia representam uma amostra permissiva que inclui uma grande 
variedade de atores, os planos formais tendem a ter um menor rol de atores, e foca em 
organizações com definição legal de responsabilidades dentro da gestão da emergência. 

 

Resultados 

Os diferentes métodos de coleta de dados forneceram retratos contrastantes das redes de 
gerenciamento de emergência analisadas. As redes reportadas pela mídia fornecem uma 
visão de uma ampla rede unida por um tema central, incluindo um rol de representantes de 
vários domínios políticos e setores organizacionais em constante mudança. Já as redes 
baseadas nos planos formais são muito menores e concentram-se quase exclusivamente em 
parceiros do governo e em alguns de parceiros sem fins lucrativos de longa data. A imagem 
resultante das redes é de um núcleo interno de atores centrais cercado por uma volátil 
periferia de atores eventuais. 

A partir da análise dos dados, não foi possível estabelecer um padrão para resposta às 
proposições levantadas inicialmente pelos autores. Como a análise dos dados foi feita por 
local, fonte de dados e período, em alguns casos determina proposição era confirmada pelos 
dados e em outros não. 

 

Conclusão (principal) 

A partir dos resultados encontrados, os autores concluem que há muito a ser aprendido sobre 
a estrutura e a dinâmica das redes de gerenciamento de emergências e levantam as 
seguintes questões:  

A divisão de atores em um nível central e outro periférico é eficiente?  

Esta estrutura permite que a atenção seja focada efetivamente nos atores mais importantes 
sem distraidamente confundir o plano formal? 
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O papel informal desempenhado por tantos atores cria um desestímulo para que esses atores 
continuem a participar ou a contribuir como máximo que podem para os esforços de 
acolhimento das pessoas?  

Quantos domínios dentro do gerenciamento de emergências, ou em outras áreas políticas, 
criam e formalizam, deliberadamente, essa distinção entre núcleo central e periferias?  

 

 

 

 

 

2.6.4 CHOI, SO; KIM, B. Power and Cognitive Accuracy in Local Emergency 
Management Networks. Public Administration Review. 67, 198-209, Dec. 2, 2007.  

 

O estudo examina duas redes locais de gestão de emergências, fazendo uso de conceitos 
de bases de energia de rede e precisão cognitiva. Os autores revisam o poder das cinco 
bases (estrutura, recursos, atores, poder cognitivo e política) para explorar o poder percebido 
dos atores da rede. Estudiosos da rede usam conceitos de energia para descrever os 
determinantes da eficácia da rede, os fatores intermediários de determinantes estruturais da 
rede e os elementos contingenciais de gerenciamento de rede.  

A pesquisa faz proposições voltadas para o relacionamento entre as bases de energia da 
rede e as precisões cognitivas dos participantes da rede: 

Proposição 1: Se uma agência líder tem base no poder estrutural e poder baseado em 
recursos, essa agência é susceptível de ter maior precisão cognitiva coletiva – A teoria 
institucional sugere que as organizações são pressionadas para justificar suas atividades. 
Estas pressões motivam as organizações a aumentar sua legitimidade para estar de acordo 
com o que prevalece nas normas, regras, crenças ou expectativas de constituintes externos. 
Os teóricos institucionais argumentam que as tentativas de aumentar a legitimidade através 
da formação de relacionamentos serão direcionadas, especialmente para organizações, cujo 
nível de legitimidade é percebido pelo foco da organização seja consideravelmente maior do 
que ela própria. 

Proposição 2: Se uma agência líder tiver base tanto no poder cognitivo quanto no poder 
baseado em ator, é provável que tenha maior acesso ao meio ambiente da informação e, 
assim, maior precisão cognitiva coletiva – Quando uma agência líder entende a comunidade 
em geral da rede de gestão de emergências, essa agência pode ter uma posição mais 
importante para lidar com contextos crise.  

Proposição 3: O poder de base política é fortemente correlacionado com o poder percebido 
– O poder de uma agência líder dentro de uma rede local de gestão de emergência pode ser 
explicado considerando cada uma dessas cinco bases. Reconhece-se que existem 
interações entre as cinco bases de poder. Ou seja, o foco está nas relações entre cada base 
de poder e a precisão cognitiva coletiva. 

As 02 redes locais de emergência examinadas foram: 
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1. A rede de gestão de emergência do Condado de Delta, na Flórida: cada um dos 67 
condados da Flórida tem seu próprio escritório gestão de emergências, e cada município 
designa uma agência primária para coordenar cada uma das 17 funções de apoio de 
emergência.  
2. A rede de gestão de emergência de Alpha, na Califórnia.  

Cada um dos casos oferece lições que podem ser aplicadas aos sucessos e fracassos 
administrativos após o furacão Katrina 

Os autores acreditam que o poder político se baseia, fortemente, na percepção de poder. Em 
termos desses resultados, o estudo apoia a proposição 3: O poder de base política foi 
fortemente correlacionado com poder percebido. Em outras palavras, as agências de rede 
podem tender a perceber agências com as mais altas organizações de centralidade de poder 
político e estruturas de poder baseadas na cognição como a estrutura de influência percebida 
e estrutura de poder baseada em atores. Por exemplo, no gerenciamento; comando, 
operações e planejamento; funções de inteligência, a liderança legal ou oficial das agências 
coincidiram com as mais altas organizações de centralidade das estruturas de influência 
percebidas, bem como as altas pontuações de poder com base na política das agências 
líderes oficiais. 

O artigo conclui com futuras perguntas de pesquisa e direções para avançar os estudos em 
redes de gestão de emergências. 

 

 

2.6.5 MONAGHAN, S; LAVELLE, J; GUNNIGLE, P. Mapping networks: Exploring the 
utility of social network analysis in management research and practice. Journal of 
Business Research. 76, 136-144, July 2017. 

 

Os autores apontam que, cada vez mais, a Análise de Redes Sociais (SNA) é aplicada como 
uma ferramenta metodológica e heurística conveniente para mapear relações e quantificar o 
envolvimento entre atores interdependentes, resultando em uma série de pesquisas que 
endossam os componentes matemáticos dentro da literatura específica de gestão. A 
característica "heurística" refere-se à capacidade da SNA de oferecer um mecanismo e uma 
ferramenta engajados para os analistas, capaz de reunir ideias sobre as relações, interações 
e conexões dentro de sua equipe, organização ou comunidade. Informações desta natureza 
têm sido usadas em estudos organizacionais e de gestão para entender melhor os elementos 
de desempenho no trabalho, dinâmica de equipe, rotatividade de funcionários, inovação e 
criatividade, estruturas organizacionais e relacionamentos com clientes. 

Apesar dessa “fase progressiva” da SNA, a complexidade dos fluxos de pesquisa, nos quais 
esta técnica foi desenvolvida – incluindo economia, matemática, sociologia e psicologia 
industrial – produziu uma abundância de perspectivas e abordagens para análise de rede. 

Assim, o aprendizado associado ao uso de SNA é altamente dependente sobre a capacidade, 
competência e entusiasmo dos pesquisadores em se engajar com a variedade existente de 
revisões técnicas e teóricas disponíveis. Embora a SNA ofereça uma perspectiva cada vez 
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mais perspicaz sobre as propriedades relacionais e estruturais da atividade organizacional, o 
discurso sobre como gerenciar e coordenar sua aplicação é relativamente escasso.  

Destinado em grande parte a um analista de rede aplicada, o artigo apresenta uma maior 
compreensão de como a SNA tem sido discutida, anteriormente, em estudos de gestão, quais 
são os principais pontos e onde essas questões podem ser abordadas antes e durante o 
processo de pesquisa, para garantir dados de rede que são eficientemente gerenciados, 
analisados e interpretados. Por que isso é relevante? Ao invés do envolvimento técnico, 
análise mecânica ou teórica dos dados da rede, o objetivo deste artigo é explorar alguns dos 
aspectos práticos fundamentais da SNA, visando familiarizar pesquisadores e profissionais 
com algumas decisões em torno da estrutura, coleta, manuseio e SNA, antes de adentrar em 
dimensões mais detalhadas da ferramenta.  

Primeiramente, o trabalho procura traçar o perfil das práticas complexas associadas à 
utilização da SNA dentro da pesquisa gerencial. Baseando-se em pesquisa de rede 
estabelecida, considera algumas das principais decisões necessárias antes de se envolver 
ou já realizando SNA. O segundo objetivo de pesquisa centra-se na criação de uma estrutura 
orientadora para que analistas de quaisquer redes possam implementar essa abordagem 
metodológica. 

Envolvendo-se com várias preocupações práticas associadas ao SNA - incluindo 
especificação de limites de rede, confiabilidade de dados, contexto de consulta e 
visualizações de rede - é desenvolvido um framework viável que é acessível a gerentes, 
consultores ou pesquisadores para facilitar a estruturação, coleta, manipulação e análise de 
dados de rede. O autor aponta que empregar a SNA pode oferecer um mecanismo valioso 
para identificar, compreender e descompactar redes, especialmente se for bem executado. 
Ou seja, uma estrutura precisa, coleta sistemática de dados, rigorosa manipulação de dados 
e interpretação abrangente.  

A discussão ilustra a relevância dessa perspectiva tanto para um praticante quanto para um 
público teórico. Engajar-se com este material, ou seja, a estrutura fornecida para uso da SNA, 
permite que gerentes, empresas e pesquisadores, rapidamente, avaliem se eles têm o tipo 
de dados ou pergunta de pesquisa para alinhar com a SNA. Além disso, as perguntas e 
opções alternativas fornecidas permitem que os gerentes garantam que as dimensões 
fundamentais de seus estudos alcançarão os resultados mais precisos.  

 

 

 

2.6.6 KIM, Rakhyun E. The emergent network structure of the multilateral 
environmental agreement system. Global Environmental Change, v. 23, n. 5, p. 980-991, 
2013. 

 

O estudo preenche a lacuna de conhecimento, revelando e analisando padrões dinâmicos na 
organização estrutural das instituições internacionais, direito ambiental e governança. O autor 
aborda que há uma clara necessidade de se investigar o sistema empiricamente e na 
totalidade, bem como desvendar este alegado labirinto institucional. Esse entendimento da 
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complexidade emergente seria útil para melhorar o alinhamento entre o sistema de 
governança e os desafios. 

A abordagem fragmentada convencional para a elaboração de tratados ambientais resultou 
em um "labirinto" de acordos internacionais. No entanto, pouco se sabe empiricamente sobre 
sua estrutura geral e dinâmica evolutiva. Acordos ambientais multilaterais são tratados, 
convenções, estatutos ou protocolos entre três ou mais governos relacionados ao meio 
ambiente, os quais, geralmente, incluem referências cruzadas a um número de outros 
acordos que suas partes considerem relevantes.  

O estudo revela e caracteriza a estrutura em evolução da rede de legislação internacional do 
tratado ambiental. A estrutura foi aproximada usando 1001 referências cruzadas entre 747 
acordos ambientais multilaterais concluídos de 1857 a 2012. Conhecimento da rede e 
medidas de análise foram utilizadas para responder às seguintes questões: surgiu um 
sistema complexo de lei do tratado ambienta? Se sim, quando e como se parece? Quais são 
suas propriedades topológicas? Até que ponto o complexo institucional é fragmentado?  

A unidade analítica principal não é o sistema inteiro nem componentes individuais, mas sim 
a relação entre os componentes que dão origem a padrões de conexão em larga escala. Os 
padrões emergentes são então tratados como objetos matemáticos ou gráficos e analisados 
com métricas de rede, como modularidade, coeficiente de agrupamento e comprimento médio 
do caminho. Essas propriedades topológicas refletem diferenças na estrutura do sistema 
governante que podem levar a diferenças significativas nos processos de governança e 
resultados. 

A análise de rede sugeriu que os acordos ambientais multilaterais se auto-organizaram em 
um sistema interligado com uma estrutura de rede complexa. Além disso, o sistema 
desfragmentou enquanto convivia com o aumento da complexidade e interconectividade dos 
desafios ambientais globais. Os padrões estruturais observados fornecem compreensão da 
natureza do sistema emergente e, portanto, prováveis resultados de governança.  

A rede multilateral de acordos ambientais parece ter evoluído em relação ao seu alvo, o 
sistema terrestre, de modo similar a como as redes rodoviárias se expandem em resposta ao 
tráfego cargas. Por exemplo, quando uma nova questão ambiental escapou do âmbito das 
instituições pré-existentes, um novo acordo foi negociado e inserido na rede para preencher 
a lacuna de regulamentação. A maioria desses novos contratos usaram referências cruzadas 
para se conectar a um pequeno número de acordos pré-existentes. Através desse processo, 
a rede tornou-se estruturalmente desfragmentada e uma arquitetura complexa surgiu. Este 
processo, no entanto, não necessariamente significa que o sistema internacional de 
governança ambiental conseguiu se adaptar, adequadamente, às mudanças constantes 
ambiente biofísico. Dada a conexão frouxa entre ciência e política, as respostas institucionais 
podem ter sido mais fortemente influenciadas e limitadas pela política internacional. 

A análise estrutural não é suficiente para apoiar o argumento de que o sistema de acordos 
ambientais multilaterais, como um todo, foi se envolvendo com seu ambiente externo, 
induzindo mudanças em si mesmo e melhorando o “encaixe" nos sistemas ou processos 
biofísicos-alvo. No entanto, a estrutura de rede emergente documentada exibe várias 
propriedades topológicas importantes dos sistemas do mundo real, incluindo aqueles que são 
complexos e adaptativos.  
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O estudo aponta a necessidade de abordar acordos ambientais multilaterais no contexto de 
um sistema em rede, e recomenda não presumir que a estrutura institucional global é 
fragmentada. Ou seja, para além de um contexto de institucionalidade fragmentada, esse 
estudo revelou que o contexto é de uma estrutura legal policêntrica bastante coesa que forma 
a espinha dorsal do sistema de governança ambiental internacional.  

As propostas para a reforma da governança ambiental global devem prestar atenção à ordem 
policêntrica e complexa emergente e às implicações dessas características para o 
funcionamento do sistema multilateral de acordo ambiental, compreendendo-se a 
complexidade emergente através da observação de acordos como um sistema dinâmico de 
rede. 

 

 

 

2.6.7 PROVAN, KG; KENIS, P. Modes of Network Governance: Structure, Management, 
and Effectiveness. Journal of Public Administration Research & Theory. 18, 2, 229-252, Apr. 
2008. 

 

Provan e Kenis (2008) revisitam os conceitos de rede e governança, para trazerem 
significativas contribuições relativamente à sua diferença.  Este artigo teve uma importância 
fundamental para reorganizar os trabalhos de análise deste estudo.  Por essa razão, 
apresentamos a seguir nesta seção uma síntese de suas ideias.  No artigo, os autores 
examinam a governança das redes organizacionais e o impacto da governança na efetividade 
da rede. Três modelos básicos, ou formas, de governança de rede são desenvolvidos com 
foco em suas propriedades estruturais distintas. As proposições são formuladas examinando 
as condições para a eficácia de cada formulário. As tensões inerentes a cada forma são então 
discutidas, seguidas pelo papel que a administração pode desempenhar no tratamento 
dessas tensões. Finalmente, a evolução da governança é explorada no artigo. 

Para as análises de Provan e Kenis (2008), o conceito de rede está focado em grupos de três 
ou mais organizações legalmente autônomas que trabalham juntas para alcançar não apenas 
seus próprios objetivos, mas também uma meta coletiva. Tais redes podem ser auto-
iniciadas, pelos próprios membros da rede, ou podem ser obrigatórias ou contratadas, como 
é frequentemente o caso no setor público.  Ao contrário das redes casuais, que se 
desenvolvem oportunisticamente, as redes direcionadas por objetivos são criadas com um 
propósito específico, seja por aqueles que participam da rede ou por meio de mandato, e 
evoluem em grande parte por meio de esforços conscientes para construir a coordenação. 

Importante também é o conceito de eficácia da rede, definida como a obtenção de resultados 
que normalmente não poderiam ser alcançados por organizações individuais agindo de forma 
independente.  Como mencionam, embora as redes tenham sido estudadas sob uma 
variedade de perspectivas, surpreendentemente pouca atenção foi dada à governança de 
redes organizacionais como um todo, e a maioria da literatura sobre redes organizacionais 
não aborda explicitamente a governança. A razão mais óbvia é que as redes são compostas 
de organizações autônomas e, portanto, são essencialmente esforços cooperativos. 
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A contribuição fundamental do artigo de Provan e Kenis (2008) pode ser localizada na 
distinção entre as abordagens de "rede analítica" versus "rede como forma de governança".  
  

No primeiro caso, as abordagens analíticas de rede enfocam principalmente aspectos no 
nível micro, exclusivos de redes, exemplificado em grande parte pelo trabalho realizado por 
sociólogos estudando redes de indivíduos.  Nessa abordagem é privilegiada a descrição e 
explicação das características estruturais da rede usando conceitos como densidade, 
centralidade e buracos estruturais.  As unidades de observação são um conjunto de objetos 
chamados nós, posições ou atores, e um conjunto de relações presentes ou ausentes entre 
esses objetos referidos como bordas, laços ou links.  O objetivo principal dos estudos 
seguindo as abordagens analíticas pode ser tanto descrever, explicar ou comparar 
configurações relacionais quanto usar essas configurações para explicar certos resultados.  
O problema, como apontam, é que, na maior parte, o que é analisado e explicado não é a 
rede em si, mas os "nós" e as "relações" que compõem a rede. 

A segunda abordagem é a rede como uma forma de governança, que trata as redes como 
um todo como unidade de análise. A rede é vista como um mecanismo de coordenação, ou 
o que tem sido frequentemente chamado de governança de rede.   

Provan e Kenis (2008) propõem combinar as perspectivas analíticas de rede e "governança”.  
Como argumentam, a perspectiva de governança é valiosa na medida em que a própria rede 
é considerada a unidade de análise. As redes são formas de organização social, que são 
mais do que soma dos atores e das suas ligações e que merecem ser estudados por direito 
próprio.  Com base na perspectiva analítica de rede, emerge outra ideia central para as 
análises desses autores: as redes são um conjunto de atores ou nós, com relações entre 
esses nós como presentes ou ausentes. Assim, considera-se que as redes variam de acordo 
com seus padrões estruturais de relações.  Consistente com essa lógica, a rede pode ser 
percebida como uma variável, examinando diferentes configurações de governança de rede 
e as condições para a eficácia de cada configuração. 

Seguindo essa premissa, Provan e Kenis (2008) partem para examinar as formas de 
governança de rede, categorizados segundo duas dimensões distintas. 

A primeira dimensão trata do nível de intermediação, ou quebra, da rede, se a governança 
da rede pode ou não ser intermediada.  Em um extremo, as redes podem ser governadas 
completamente pelas organizações que compõem a rede (governança compartilhada).  No 
outro extremo, a rede pode ser altamente intermediada, com poucas interações diretas de 
organização para organização, exceto em relação a questões operacionais, como a 
transferência de negócios, clientes, informações sobre serviços e afins. A governança de rede 
ocorreria por meio de uma única organização, atuando como um intermediário de rede 
altamente centralizado ou organização líder, em relação a problemas que são críticos para a 
manutenção e a sobrevivência geral da rede.  Na faixa intermediária, uma única organização 
pode assumir algumas atividades-chave de governança, deixando outras para os membros 
da rede. Alternativamente, os membros da rede podem dividir as responsabilidades de 
governança entre vários subconjuntos, ou cliques de membros da rede, sem que uma única 
organização assuma as tarefas de governança significativas. 

A segunda dimensão descreve se a governança da rede pode ou não ser intermediada, e 
nesse caso se é governada interna ou externamente.  As redes controladas pelos 
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participantes são, em um extremo, governadas coletivamente pelos próprios membros (ou 
seja, compartilhadas) ou, no outro extremo, por um único participante da rede que assume o 
papel de uma organização líder.  Redes administradas externamente são governadas por 
uma única organização administrativa de rede (network administrative organization - NAO), 
que pode ser voluntariamente estabelecido pelos membros da rede ou mandatado como 
parte do processo de formação da rede. 

Os três tipos possíveis de governança de rede, segundo as dimensões analíticas propostas 
são: 

 

(a) Participant-Governed Networks 

• Podem ser altamente descentralizadas, envolvendo a maioria ou todos os membros 
da rede interagindo de forma relativamente igual no processo de governança (governança 
compartilhada dos participantes)  

• Ou altamente centralizada, governada por e através de uma organização líder que 
seja membro da rede. 

• O poder na rede, pelo menos no que diz respeito às decisões no nível da rede, é 
bastante simétrico 

• Dependem exclusivamente do envolvimento e comprometimento de todos ou de um 
subconjunto significativo das organizações que compõem a rede. 

• Os próprios participantes da rede são responsáveis por gerenciar as relações e 
operações da rede interna, bem como as relações externas com grupos como financiadores, 
governo e clientes. 

• Nos serviços de saúde e humanos, as redes de governança compartilhada são 
comuns, em parte porque as redes são frequentemente consideradas como um meio 
importante de construir "capacidade de comunidade" (somente com a participação de todos 
os membros da rede, em igualdade de condições, os participantes estarão comprometidos 
com os objetivos da rede) 

 

 

(b) Lead Organization–Governed Networks 

 

• Ineficiências de governança compartilhada podem significar que uma abordagem mais 
centralizada é preferida. No extremo, a governança da rede pode ocorrer através de uma 
"organização líder". 

• Pode ocorrer em redes multilaterais horizontais, na maioria das vezes quando uma 
organização possui recursos e legitimidade suficientes para desempenhar um papel de 
liderança. Esse é um modelo que geralmente ocorre em serviços de saúde e humanos, onde 
pode haver uma agência provedora central que assume o papel de líder de rede por causa 
de sua posição central no fluxo de clientes e recursos-chave. Na área de saúde da 
comunidade, isso pode ser um hospital ou uma clínica de saúde 
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• Nas Lead Organization–Governed Networks, todas as principais atividades de nível 
de rede e principais decisões são coordenadas por meio de um único membro participante, 
agindo como uma organização líder. Assim, a governança de rede torna-se altamente 
centralizada e intermediada, com poder assimétrico. 

 

 

(c) Network Administrative Organization (NAO) 

 

• A idéia básica é que uma entidade administrativa separada é criada especificamente 
para governar a rede e suas atividades. Embora os membros da rede ainda interajam uns 
com os outros, como no modelo de organização principal, o modelo NAO é centralizado. 

• O corretor da rede (neste caso, o NAO) desempenha um papel fundamental na 
coordenação e manutenção da rede. Ao contrário do modelo de organização líder, no entanto, 
o NAO não é outra organização membro que presta seus próprios serviços. Em vez disso, a 
rede é governada externamente. 

• Os NAOs administrados pelo governo geralmente são criados quando a rede é 
formada pela primeira vez, para estimular seu crescimento por meio de financiamento 
direcionado e / ou facilitação de rede e para assegurar que as metas da rede sejam atingidas 

O Quadro seguinte, reproduzido dos autores (Provan e Kenis, 2008, p.237), aponta os 
preditores chaves da efetividade das distintas formas de governança das redes segundo 
variáveis fundamentais.  Para eles, a adoção bem sucedida de uma forma particular de 
governança será com base em quatro principais contingências estruturais e relacionais: 
confiança, tamanho (número de participantes), consenso de objetivos e a natureza da tarefa 
(especificamente, a necessidade de competências de nível de rede). 

 

 

 
 

 

Provan e Kenis (2008) argumentam, na sequência do texto, que há três tensões básicas, ou 
lógicas contraditórias, inerentes à governança da rede. 

A primeira remete à tensão entre eficiência e inclusão.  Nesse caso, a tensão remete à 
necessidade de eficiência administrativa na governança da rede versus a necessidade de 
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envolvimento dos membros, por meio de tomadas de decisões inclusivas.  A colaboração e 
construção de confiança entre os participantes, bem como o envolvimento amplo no processo 
decisório, torna-se forte consumidor de tempo e recursos, prejudicando por consequência a 
eficiência. 

A segunda tensão contrapõe a legitimidade interna versus a legitimidade externa. Essa 
tensão reflete a necessidade de alcançar a legitimidade interna das ações entre os 
participantes da rede, principalmente quando envolvendo potenciais competidores.  Quando 
não conseguem perceber os benefícios da cooperação os participantes tendem a evadir.  
Entretanto, toda forma de governança deve ser responsiva também ao público externo.  A 
tensão ocorre quanto essas demandas por legitimidade entram em conflito, por exemplo, 
quando algumas ações e atividades podem beneficiar de forma desigual um grupo de 
participantes. 

A terceira tensão apresentada remete à flexibilidade versus a estabilidade.  A flexibilidade é 
importante para garantir respostas rápidas da rede de maneiras que atendam às mudanças 
nas necessidades e demandas das partes interessadas. Mas a estabilidade é importante para 
o desenvolvimento de respostas consistentes às partes interessadas e para o gerenciamento 
eficiente da rede ao longo do tempo.  Por sua vez, o mecanismo mais óbvio para manter a 
estabilidade é a formação de uma hierarquia formal. No entanto, governar redes como 
entidades burocráticas significaria destruir a intenção e o propósito do formulário, além de 
alienar a maioria dos participantes. 
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3. Contexto do problema 

3.1 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.  

 
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 
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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: 

 

 
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.  
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3.2 O modelo organizacional da Fiocruz 

 A Fiocruz é uma instituição com 116 anos de atuação no Brasil, com ramificações 
nos diferentes estados brasileiros e no exterior. É uma fundação pública vinculada ao 
governo federal que tem como missão a promoção da pesquisa, do ensino e da 
assistência a saúde da população. Sua estrutura organizacional conta com órgãos da 
cúpula estratégica, de execução e de assessoramento; possui unidades organizacionais 
definidas como: presidência e vice-presidências, unidades técnico-científicas, técnico-
administrativas e escritórios regionais, conforme organograma. 

 A Presidência e as Vice-Presidências dividem-se de acordo com os campos de 
atuação definidos na missão da Fiocruz. As unidades técnico-científicas são aquelas que 
efetuam as entregas das atividades de pesquisa, ensino e assistência diretamente ao 
governo federal ou aos cidadãos através dos produtos e serviços oriundos dessas 
unidades e ofertados como entregas ao governo federal e a população, denominadas 
atividades-fim da fundação. As unidades técnico-administrativas são responsáveis pela 
área de gestão da fundação e compreendem as atividades e políticas gerais de 
planejamento, administração (orçamento, finanças) infraestrutura e recursos humanos. 
Os escritórios regionais são estruturas organizacionais em desenvolvimento situadas 
nas localidades onde há predominância de alguma necessidade de atuação da Fiocruz 
ou de profícuo interesse público na área da saúde. 

 As demais estruturas organizacionais são de apoio e assessoramento às 
demandas e atribuições da Fiocruz. Destaca-se a unidade em desenvolvimento na África 
em cooperação para a promoção da saúde naquele continente. 

 A estrutura organizacional da Fiocruz retrata uma origem hierarquizada e 
burocrática, definidas as Vice-Presidências pelo modelo funcional, elas retratam as 
principais atividades elencadas na missão da organização: ensino, pesquisa e 
assistência, com suporte da área de gestão. 

 Ao observar o organograma percebe-se uma hibridização com orgãos de 
assessoria, escritórios regionais, hospitais e unidades fabris, o que diversifica a atuação 
da organização e contribui para o aumento de sua complexidade. 

 A reunião dessas diferentes subunidades na Fiocruz aumenta a diversidade de 
tarefas, pessoas, cultura na organização e desafiam a gestão para congregar as 
oportunidades de aproveitamento dessa diversidade sem ser ameaçada pela 
fragmentação de ideias e comportamentos que podem surgir dessa estrutura grande e 
complexa. 
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(disponível em http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/organograma , acessado em 20/11/2016). 



 

34 

Fundo Pesquisa Aplicada/FGV 

 

 A Fiocruz no papel de fundação pública de Estado vinculada ao Ministério 
da Saúde para executar ações estratégicas na área da saúde quanto à 
complexidade possui conflitos quando as decisões ministeriais adentram a Fiocruz 
como orientações para desdobramento em ações que vão de encontro à segurança 
da garantia dos direitos sociais e do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 A Fiocruz é composta por diversas unidades organizacionais com 
especializações diferentes, baseando-se em ensino, pesquisa, assistência, 
desenvolvimento tecnológico e produção de fármacos e vacinas. Algumas delas 
realizam trabalhos que se aproximam dos conceitos da Nova Gestão Pública com 
gerencialismo e atividades de agências, como a unidade INCQS nas ações de 
regulação à Anvisa. Outro exemplo são os laboratórios de referência da unidade 
IOC que trabalham como referências para determinados doenças, sendo os 
laboratórios de referência do governo. 

 A estrutura organizacional é hierarquizada e burocrática. Contudo, algumas 
unidades trabalham com estrutura matricial projetizada. Os projetos das unidades 
também são realizados através de recursos captados externamente com 
interesses diferentes da missão principal da instituição de órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde, o que, algumas vezes pode gerar conflitos de interesses entre 
as orientações nacionais do Ministério e os interesses dos pesquisadores na 
Fiocruz. 

 Outro fator importante quanto à complexidade é o fato da instituição ser 
nacional, com atuação local nas diferentes regiões do Brasil. Essa distribuição 
geográfica gera dificuldades de gerenciamento de informações, recursos e tomada 
de decisões, dificulta a padronização de processos e fluxos de trabalho. 

 O mapa seguinte contém as unidades federativas que contam com sedes 
da Fiocruz Nacional. 
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 Quanto a hibridização, têm-se três exemplos de unidades organizacionais 
que foram anexadas a estrutura da Fiocruz e com ela se desenvolveram a partir de 
determinado momento histórico. Sendo o primeiro caso, o IFF, hospital com 90 
anos, na Praia do Flamengo/RJ, que passou a fazer parte da Fiocruz na década de 
60. Situa-se geograficamente fora do campus Manguinhos e teve sua cultura 
organizacional transformada a partir da influência da Fiocruz como matriz. 

 No Norte foi incorporado à Fiocruz um Instituto de Pesquisa local, o qual 
além de desenvolver pesquisas regionais também conta com o suporte institucional 
da Fiocruz, alargando seu escopo de atuação e capacidade institucional. 

 Outro exemplo peculiar é a da unidade de Curitiba, a qual faz parte de um 
complexo industrial compartilhando o espaço com uma empresa privada e uma 
organização social - OS. 

 Além dessas unidades, a Fiocruz possui uma fundação de apoio para 
realizar o apoio administrativo e logístico das suas atividades e projetos, a Fiotec, 
o que garante agilidade nos projetos e traz uma nova forma de organização para 
as relações institucionais. 

 Possui ainda duas unidades com perfil comercial, executoras de atividades 
econômicas, sendo as unidades fabris Biomanguinhos e Farmanguinhos 
fabricantes de medicamentos, vacinas e kits de diagnóstico para o governo 
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brasileiro com capacidade de comercializar seu excedente de produção no 
mercado. Atuam como formadores de preços no Brasil. 

 As instituições de ensino têm atividades sociais de desenvolvimento 
comunitário e formação de mão de obra qualificada para o SUS. 

 Para desenvolver essa instituição complexa e híbrida a Fiocruz adotou os 
conceitos da Nova Gestão Pública, trouxe o conceito de gerencialismo com foco 
em resultado, incorporando, na Fiocruz, plano estratégico com metas e resultados. 
Disseminou a cultura de avaliação institucional e as entregas aos cidadãos. 
Exemplo típico é a carta de serviços prestados pela Fiocruz à população, ao 
governo e demais organizações publicada e disponível no site da instituição. Nela 
estão descritos os serviços e os resultados almejados. 

 Contudo, os planos, as avaliações e a carta não são suficientes para 
assegurar a excelência da instituição. 

 No campo da Pós-Nova Gestão Pública tem-se a ampliação da 
transparência e do controle social como os maiores pontos de mudança, 
corroborando a cultura da Nova Governança Pública trazendo a população e outros 
agentes externos à organização para contribuir com o desenvolvimento de suas 
atividades, entendendo melhor a demanda e a necessidade da qualidade dos 
serviços oferecidos. A nova lei de acesso a informação facilitou as consultas às 
informações, propiciando a transparência. 

 Por outro lado, ocorreu uma descentralização excessiva com o modelo da 
Nova Gestão Pública aplicada na Fiocruz com um projeto de Fiocruz Nacional, 
replicando estruturas e processos em diferentes partes do país, dificultando a troca 
de informações, a tomada de decisão pelos gestores, perdendo em rapidez de 
resolução e tratamento de conflitos. Essas descentralizações dificultam a 
comunicação e fragilizam as estruturas hierárquicas, colocando a governança em 
debate, o que conflita com os conceitos do Pós- Nova Gestão Pública. Exemplo 
recente é a proposta de transformação da unidade de Biomanguinhos em empresa 
pública subsidiária da Fiocruz, tentativa de criação de  estrutura organizacional 
ainda não prevista no ordenamento jurídico. 

 A transformação organizacional na Fiocruz é perceptível pelas inovações 
na estrutura, na forma de lidar com as pessoas que estão na organização desde a 
sua criação há mais de 100 anos até os dias atuais. Por ser uma instituição 
centenária, houve muitas mudanças em sua estrutura com a incorporação de 
outras unidades que resultaram na ampliação de suas atribuições, tendo sempre 
como finalidade responder às demandas do ambiente e do governo para soluções 
na área do tratamento da saúde da população brasileira. 

 Por todo esse legado histórico, a organização tem uma enorme capacidade 
de se reinventar, agregar e traçar estratégias contundentes que tornam sua cultura 
organizacional forte e democrática, com muitas instâncias colegiadas, o que 
reforça seu caráter nacional de defesa da saúde e das ações de melhoria das 
condições sociais da população. 

 A independência na escolha de seus dirigentes é um fator singular em uma 
organização pública de estado fora do ambiente universitário. Seus dirigentes são 
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eleitos de acordo com sua competência técnica, o que assegura grau de autonomia 
e ratifica suas especialidades contribuindo decisivamente para a cooperação e 
colaboração dos agentes que nela atuam. Dessa forma, a instituição aumenta sua 
capacidade de resiliência e de enfrentamento das dificuldades e desafios ao longo 
dos anos, sendo reconhecida pela sociedade como uma instituição de notória 
credibilidade ao tratar as questões de saúde no Brasil. Conta com o 
reconhecimento internacional de sua capacidade administrativa e técnica, bem 
como auxilia diversos organismos internacionais nas ações de saúde através de 
convênios e cooperações ao redor do mundo. Um grande exemplo disso são as 
atividades da Fiocruz como coordenadora da Rede Ibero Americana de Banco de 
Leite Humano, o trabalho de seus pesquisadores, atualmente focados nas 
demandas de tratamento do Zika vírus, dengue e Chikungunya como referência 
para outros pesquisadores espalhados por todo o mundo. 

 Para melhor análise do modelo adotado na Fiocruz comparativamente as 
práticas e teorias elencadas na Administração Pública faremos uma comparação 
do estágio atual da organização com o modelo elaborado por Galbratih (2002): 

 

 

Análise do Modelo na Fiocruz: 

1) Quanto a estratégia: 

• Qual a fórmula para o sucesso? 

• Como faremos para nos diferenciar de nossos concorrentes? 

 

 Na Fiocruz, a estratégia é definida pelo Plano Estratégico Quadrienal, 
conhecido como PQ Fiocruz, é um plano de quatro anos que expõe as estratégias 
de atuação da organização para todas as unidades que a compõe. Esse plano é 
debatido previamente em um Congresso Interno com cerca 500 participantes, que 
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são representantes e gestores de cada subunidade da Fiocruz. Após a discussão 
em grupo pelos participantes que avaliam a situação atual, as oportunidades e 
ameaças, forças e fraquezas é realizada uma assembleia geral que define a 
estratégia da organização pelos próximos quatro anos. 

 A estratégia definida é seguida e monitorada em cada unidade, há uma 
avaliação de desempenho institucional, com a mensuração dos resultados 
alcançados e se necessário a proposição de correção de rumos, podendo ocorrer 
por deliberação do Conselho Diretor da Instituição ou por convocação de reunião 
para plenária extraordinária dos delegados que compuseram o Congresso Interno 
onde foi definido o plano. 

 Essa estrutura democrática traz diversidade e debate sobre a estratégia a 
ser seguida e comunicada para toda a instituição. As ações de pesquisa e ensino 
estão atentas aos concorrentes, outros laboratórios no Brasil que disputam clientes 
e recursos oriundos das políticas públicas e ações de investimentos nos órgãos 
oficiais de fomento. 

 A diferenciação da Fiocruz ocorre por sua abrangência nacional, pelo 
notório saber e valor que seu nome possui no ambiente acadêmico da saúde. Essa 
notoriedade é corroborada por suas ações inovadoras, suas pesquisas e sólida 
formação acadêmica. 

Abaixo, seguem gráficos extraídos do Relatório Fiocruz 2013-2016 
apontando dados referentes à Familiaridade da Fiocruz (%) e ao Índice Pulse de 
Reputação da Fiocruz: 
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2) Estrutura: 

• Como nos organizamos? 

• Quem possui poder e autoridade? 

 A estrutura hierárquica está desenvolvida sob o pilar da burocracia com 
ênfase nas tarefas. Entretanto, observa-se traços matriciais, com hibridização e 
aumento da complexidade através de estruturas incorporadas à instituição e outras 
criadas para prolongar sua amplitude geográfica de atuação no Brasil, 
implementando os escritórios regionais, atuando por projetos junto a outros órgãos 
e universidades federias nas localidades. E ainda, fomentando a pesquisa regional, 
o tratamento de doenças endêmicas e negligenciadas pelos grandes laboratórios 
farmacêuticos e que são imprescindíveis de tratamento para o aumento da 
qualidade de vida local. 

 A autoridade maior na Fiocruz são dos colegiados, seja o Congresso Interno 
como descrito no campo da definição da estratégia, seguido do Conselho Diretor, 
o qual reúne os gestores de cada unidade. 

 A estrutura é predominantemente rígida, com incrementos que concedem 
alguma flexibilidade na forma de atuação, principalmente nos órgãos de assessoria 
e escritórios regionais, os quais se moldam de acordo com a demanda local, 
respeitando a estratégia definida para toda organização. 

 

3)  Processos: 

• Como as decisões são tomadas? 

• Como o trabalho flui entre as pessoas? 
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• Quais são os mecanismos de colaboração? 

• Quais as tecnologias utilizadas? 

 

 Conforme dito anteriormente, as decisões são tomadas de forma colegiada, 
envolvendo o supracitado Congresso Interno, o Conselho Diretor da Fiocruz, além 
do Conselho Diretor de cada uma das Unidades, esse último formado pelos 
integrantes da Diretoria e chefias departamentais e setoriais de cada uma das 
unidades técnico-científicas (Unidades técnico- administrativas são vinculadas à 
Vice-presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional). Ressalta-se que as 
decisões tomadas nos Conselhos Diretores de cada uma das Unidades não podem 
confrontar decisões tomadas pelas instâncias colegiadas organizacionais, como as 
decisões dessas últimas tem valor de diretrizes estratégicas, resta às unidades 
apenas a decisão quanto às formas de implementação e adaptação às suas 
particularidades. 

 O alto grau de hibridização e de complexidade organizacional presentes na 
Fiocruz, aliado à autonomia das Unidades componentes da organização, trazem 
dificuldades para institucionalização de procedimentos padrão dos processos de 
trabalho e sua respectiva fluidez, repercutindo em prejuízos como: não 
compartilhamento de informações entre setores, departamentos ou Unidades, não 
otimização da utilização de recursos, coordenação deficiente das comunicações 
institucionais dos processos de trabalho e falta de registro das lições aprendidas. 

 A Presidência e as demais unidades da Fiocruz estabelecem diversas 
cooperações técnicas visando ao desenvolvimento de atividades técnico-
científicas e processos que favoreçam o cumprimento de sua missão institucional. 
Independentemente de qual instituição tenha demandado a cooperação, essa será 
desenvolvida por um projeto em comum e, em grande parte, envolverá a 
contratação da Fiotec como fundação de apoio. 

 As supramencionadas cooperações técnicas representam cerca de 50% 
(cinquenta por cento) da dotação orçamentária da Fiocruz. Esse montante orçamentário 
repassado Fiocruz está atrelado à execução de programas e projetos estratégicos 
governamentais e internacionais, os quais trazem, em seu escopo, diretrizes bem 
definidas. 

 A Fiocruz contribui para a construção do cenário nacional de políticas de 
Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I), influenciando também mudanças no cenário 
sócio-sanitário a elas relacionado, bem como nos marcos legais do controle da 
experimentação animal, do uso do patrimônio genético e do conhecimento 
tradicional a ele associado. 

 O desenvolvimento científico na Fiocruz se orienta para atender às 
necessidades da população    brasileira.    A    instituição    lida    com    as    
transformações    demográficas, epidemiológicas, sociais, cognitivas e ambientais, 
induzindo programas nas diversas áreas de pesquisa em saúde: biomédica, 
tecnológica, saúde coletiva, ciências sociais e humanas, neurociência, oncologia, 
biotecnologia e nanotecnologia. 
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 Em 2015, foi criado o Plano Institucional de Indução à Ciência, Tecnologia 
e Inovação em Saúde (PCTIS), cujo objetivo é estimular iniciativas em CT&I por 
meio de uma política que integre as ações de pesquisa, vigilâncias, difusão do 
conhecimento, formação e otimização do parque tecnológico institucional. O Plano 
é estruturado em três eixos principais: Geração e difusão do conhecimento de 
excelência; Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde 
(PIDTS) e Desenvolvimento do Parque Tecnológico Institucional – Rede de 
Plataformas Tecnológicas. A grande mudança provocada pela criação do PCTIS 
foi justamente uma mudança da lógica de compartimentalização dos vários 
mecanismos de indução para uma política que gera maior integração e capacidade 
de indução daquilo que é considerado prioritário. 

 Quanto aos processos de trabalho, estão descritos na Carta de Serviços 
elaborada pela Coordenação da Qualidade da Fiocruz , disponível no site da 
fundação, que elenca todos os serviços e processos de trabalho. 

 

4) Recompensa: 

• Como condicionamos comportamentos por meio de objetivos? 

• Como avaliamos nosso desenvolvimento e aprendemos? 

 Ainda há, na Fiocruz, déficit quanto à adoção de estratégias de gestão de 
pessoas visando ao condicionamento de comportamentos por meio de objetivos, 
de formas adequadas de avaliação de desempenho e de estabelecimento de 
recompensas. 

 O modelo vigente representa a implementação de política de avaliação 
institucional ministerial, cujas diretrizes são dadas pelo MPOG. Resumidamente, 
são selecionados indicadores Globais (Fiocruz) e Intermediários (Unidades), 
vinculados ao alcance de metas, que  serão  utilizados  para  Avaliação  do  
Desempenho  Institucional  da  Fundação  Oswaldo Cruz anualmente, conforme 
previsto no calendário definido pelo Conselho Deliberativo da Instituição.   Além   
disso,  há   um   componente   de   avaliação   Individual   (Servidores), representado 
por auto avalição e avaliação pelos demais integrantes da equipe de trabalho. 
Entretanto, como há a correlação com parcela da remuneração, a aplicação da fase 
individual da Avaliação de Desempenho ocorre de forma distorcida e, numa cultura 
corporativista, os servidores tendem a se atribuir notas máximas na avaliação, 
distanciando- se do objetivo da política avaliativa. 

 Para buscar soluções negociadas para interesses manifestados pelos 
servidores e pela  administração  pública,  o  Governo  Federal  criou,  em  2003,  
a  Mesa  Nacional  de Negociação Permanente, que foi sucedida pela instituição 
das mesas setoriais em diversos ministérios. Reconhecendo a importância deste 
dispositivo que tanto serve à gestão quanto aos trabalhadores da instituição, em 
maio de 2011 a Presidência da Fiocruz e o Sindicato Nacional  dos   servidores  da  
Fundação   (ASFOC-SN)   resolveram  instituir  a  Mesa  de Negociação Permanente 
(MNP), estabelecendo um fórum estável e regular de negociação. A MNP atua no 
sentido de aprimorar e valorizar o plano de carreiras, cargos e salários, tratando 
também de questões relativas à saúde do trabalhador, benefícios e proposta de 
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implementação de sistema de recompensas. E acompanha iniciativas legislativas 
e as pautas de negociações das entidades dos trabalhadores do SUS e de outras 
instituições de ciência e tecnologia. 

 Ocorre ainda a remuneração por qualificação, o que se traduz na busca das 
pessoas para qualificação, a fim de desenvolver suas competências atrelada a 
recompensa pecuniária. As gratificações de titulação para os que possuem 
especialização, mestrado e doutorado, mantém o estímulo para formação 
continuada e é um fator estratégico em uma instituição de pesquisa e ensino. 

 

5) Pessoas: 

• Quais são as competências necessárias? 

• Como desenvolvemos nosso talento? 

 A Diretoria de Recursos Humanos (Direh) da Fiocruz é a responsável pela 
formulação e implementação de políticas, estratégias e instrumentos de gestão do 
trabalho. Integra ações de administração de pessoal, de desenvolvimento de 
pessoas e de saúde do trabalhador. Em cada unidade da Fiocruz funciona um 
Serviço de Recursos Humanos, com o qual a Direh interage permanentemente, 
orientando suas atividades de organização da gestão de recursos humanos e 
acompanhamento da vida funcional dos trabalhadores. Recentemente, a Fiocruz 
vem investindo em uma Política de Qualidade Interna, pautada por pesquisas de 
satisfação junto aos seus trabalhadores. 

 Para garantir um processo de aprendizagem contínua, a Escola Corporativa 
apresenta um conjunto de soluções relativas à qualificação permanente de 
servidores, apoio a projetos institucionais e consultoria interna neste campo. O 
objetivo é o desenvolvimento de competências organizacionais e dos trabalhadores 
da Fiocruz, visando o aprimoramento da  gestão. A  partir  dos  planos de  
capacitação das  unidades  e  da  análise  de  experiências semelhantes em empresas 
públicas como Petrobrás, Caixa Econômica e Banco do Brasil, a Escola executa o 
Plano de Capacitação Corporativo, que tem frequência anual e é composto pelos 
seguintes cursos: 

• Curso  de  Desenvolvimento  de  Competências  Gerenciais  (com  a  Fundação 
Dom Cabral) – 175 servidores participantes divididos em cinco turmas; 

• Curso   de   Especialização   em   Gestão   de   Organizações   de   Ciência   e 
Tecnologia em Saúde – cerca de 240 egressos; 

• Mestrado  Profissional em Administração Pública (FGV)  – duas turmas em 
andamento, com a participação de 20 servidores; 

• Mestrado em Administração (UFBA) – com a participação de 14 servidores 
das regionais da Fiocruz (Pernambuco, Bahia e Ceará). 

Outros pontos ligados à Gestão do Trabalho na Fiocruz são: 

• O  Programa  Pró-Equidade  de  Gênero  e  Raca̧,  implantado  na  Fiocruz  em 
2009,  busca  eliminar  todas  as  formas  de  discriminação  no  acesso,  na 
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remuneração, ascensão e permanência no emprego, pelo desenvolvimento de novas 
concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional. É assessorado  por  
um  Comitê  institucional,  composto  por  representantes  de todas as unidades da 
Fiocruz, e atua na promoção e a adoção de práticas de equidade  de  gênero  e  raça 
de  forma  sistemática, como  um  instrumento  de gestão; 

• Projeto Fiocruz Saudável, o qual fundamenta-se em reflexões sobre 
qualidade de vida e conforto ambiental como pressupostos da saúde, associando 
a questão ambiental e a natureza a uma expressão de criatividade, atividade, 
diversidade e interrelação de todos os seres. A perspectiva do projeto é de uma 
prática que desperte mudanças nas percepções e apreensões do indivíduo com 
relação a si mesmo e ao ambiente. A proposta é articular as   unidades   e   
trabalhar   as   ações   construindo   uma abordagem in- terdisciplinar, 
multiprofissional e participativa, envolvendo os trabalhadores na  definição e  
implementação das  ações.  O  Fiocruz Saudável tem ainda como estratégia uma  
programação continuada em desenvolvimento de recursos humanos, discutindo as 
questões ambientais, de saneamento, biossegurança e saúde do trabalhador,  
além  de  desenvolver  e  promover avaliação dos impactos do projeto, para a 
definição de novas atividades com base nas demandas identificadas. 

 Conforme já mencionado, a Fiocruz tem um modelo de governança 
democrático e participativo, o que se concretiza, de um lado, pelos mecanismos de 
consulta à  comunidade  de  trabalhadores  da  organização  para  a  escolha dos  
dirigentes e, de  outro lado, pelos dispositivos de gestão colegiada, como o 
Conselho Deliberativo e o Congresso Interno, em que participam representantes 
das unidades e dos trabalhadores. A estrutura de governança da Fundação tem 
características inovadoras, que buscam conciliar com as as- pirações dos 
servidores sua missão institucional e responsabilidades frente ao Governo e à 
sociedade. Para a Fiocruz, inovação na gestão  envolve pessoas, tecnologias e o  
ambiente organizacional, possui ainda um nível gerencial, relacionado a 
procedimentos estratégicos abrangentes, que precisam ser tratados de forma 
sistêmica. 

 Os mecanismos de governança da Fiocruz (colegiados, câmaras técnicas 
e outros) reúnem-se periodicamente para avaliar e deliberar sobre a condução das 
atividades institucionais. A proposta de construção de políticas institucionais cada 
vez mais integradas na  Fundação é  construída  a  partir  de  um  planejamento  
ascendente,  com  a  participação efetiva das unidades na definição das prioridades 
e estratégias, um desafio  de integração que não se limita ao somatório de 
atividades de cada uma das unidades da Fiocruz. 

 Entretanto, de acordo com o que também já foi mencionado na parte inicial 
deste trabalho, a Fiocruz ainda apresenta muitos traços herdados da Nova Gestão 
Pública, como a estrutura organizacional hierarquizada e burocrática, bem como 
as Vice-Presidências definidas pelo modelo functional. 

 No campo de ampliar a governança e a relação com o sociedade, foi criado 
na Fiocruz o Conselho Superior, como consta no organograma, no nível estratégico 
com participantes da sociedade, professores, doutores, profissionais com 



 

44 

Fundo Pesquisa Aplicada/FGV 

 

reconhecimento técnico científico, todos externos a Fiocruz, os quais se reunem 
para opinar e discutir as ações da instituição. 
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4. Estudo de caso: A Fiocruz no Enfrentamento da Emergência Sanitária de 
Importância Nacional – Zika Vírus 

 

 A partir de 2003, com vistas a promover ações de controle da dengue, a Fiocruz 
instituiu a Rede Dengue Fiocruz, através da destinação de recursos para o Programa 
de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Saúde Pública no campo da pesquisa. 
Em 2009, teve origem a Rede de Ações Integradas de Atenção à Saúde no Controle da 
Dengue que, a partir de 2015, passou a incluir em seu escopo as questões relativas a 
duas viroses emergentes no Brasil: chikungunya e zika. Reestruturada e fomentada com 
objetivo de integrar todas as atividades de promoção, prevenção, educação, assistência 
e diagnóstico realizadas pela Fiocruz para o enfrentamento da dengue, a nova Rede 
Dengue, Zika e Chikungunya colabora com o Programa Nacional de Combate da 
Dengue no território nacional, reforçando o papel da Fundação como estrutura 
integrante do SUS no desenvolvimento de pesquisas, ensino, e na promoção da saúde 
ambiental, assistência e desenvolvimento tecnológico. 

 Um fato marcante e prévio à emergência sanitária de importância nacional do 
Zika Vírus, ocorreu em novembro de 2015, quando a Fiocruz recebeu um caso de 
suspeita de ebola. O paciente foi encaminhado para o Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas (INI/Fiocruz), no Rio de Janeiro, referência nacional para casos da 
doença, seguindo protocolo de segurança e, após testes clínicos e laboratoriais, 
confirmou-se resultado negativo para a enfermidade. A operação sanitária resultante 
significou um grande aprendizado organizacional, tendo sido todas as suas ações 
avaliadas internamente, o que permitiu intensificar treinamentos e simulações de 
atendimento. 

 Com a publicação da portaria no 1.516/2015 – PR de 18 de dezembro de 2015, 
a Presidência da Fiocruz cria o Gabinete de Coordenação das Ações da Fiocruz em 
resposta a ESPIN – Emergência Sanitária de Importância Nacional, em consonância à 
declaração de emergência em saúde pública de importância nacional definida pela 
portaria do Ministério da Saúde no 1.813 de 11 de novembro de 2015. 

 O Plano Fiocruz para enfrentamento da emergência em saúde pública de 
importância nacional tem como objeto a integração da cadeia de inovação da Fiocruz 
visando respostas e alinhamento com as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento 
à Microcefalia. 

 Do ponto de vista da Rede de Vigilância em Saúde, a Fiocruz conta com um 
conjunto de competências institucionais consolidadas, destacando-se: a. Rede de 
laboratórios de referência de doenças infecciosas e parasitárias; b. Participação na rede 
nacional de laboratórios de referência em saúde pública (SNLSP); c. Produção de 
imunobiológicos integrantes do Programa Nacional de Imunização; d. Papel estratégico 
no controle de qualidade em saúde; e. Programas de formação de profissionais em 
vigilância em saúde; f. Realização de pesquisas de ponta em doenças negligenciadas 
e emergentes; g. Diversos centros de estudo, observatórios e laboratórios voltados a 
um amplo espectro de problemas de saúde, riscos e vulnerabilidades; h. Centros 
Colaboradores da OMS/OPAS em temáticas e problemas de saúde de interesse global. 
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Dimensões do Plano Fiocruz:   

• Atenção à saúde; 
• Vigilância em Saúde; 
• Desenvolvimento Tecnológico e Laboratórios de Referência; 
• Ensino; 
• Mobilização Social. 

 

Eixos Transversais: 

 
• Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
ü Conhecimento na dimensão clinico-epidemiológica das arboviroses. 
ü Controle vetorial 
ü Prevenção (vacinas) e tratamento 
• Comunicação e Informação  
ü Alinhamento com a comunicação governamental. 
ü Disseminação de informações científicas seguras à sociedade. 
• Cooperação Internacional 

 

 

Exames laboratoriais 

 

 Segundo o Ministério da Saúde, informações sobre alterações típicas 
laboratoriais associadas com a infecção por Vírus Zika são escassas, mas incluem, 
durante o curso da doença, leucopenia, trombocitopenia e ligeira elevação da 
desidrogenase láctica sérica, gama glutamil transferase e de marcadores de atividade 
inflamatória (proteína C reativa, fibrinogênio e ferritina). Em recente relato clínico de dois 
casos de Vírus Zika importados da Polinésia Francesa para o Japão, houve a verificação 
de leucopenia e trombocitopenia moderada para ambos os casos; os mesmos achados 
laboratoriais foram observados recentemente em caso Zika confirmado em um viajante 
canadense que retornou da Tailândia.  

 O diagnóstico laboratorial específico de ZIKAV baseia-se principalmente na 
detecção de RNA viral a partir de espécimes clínicos. O período virêmico não está 
totalmente estabelecido, mas acredita-se que seja curto, o que permitiria, em tese, a 
detecção direta do vírus até 4-7 dias após o início dos sintomas, sendo, entretanto, ideal 
que o material a ser examinado seja até o 4º dia (figura 1). Os ácidos nucleicos do vírus 
foram detectados em humanos entre 1 e 11 dias após início dos sintomas e o vírus foi 
isolado em primata não-humano até 9 dias após inoculação experimental. 

 O ZIKAV foi detectado em sangue total (também em soro e plasma), urina, 
líquido cefalorraquidiano, fluido amniótico, sémen e saliva. Há evidências de que ZIKAV 
persiste na urina e no sêmen por períodos mais longos do que no sangue total ou na 
saliva. 
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 No Brasil, em razão da situação epidemiológica, com circulação de dengue em 
todos os estados da federação, a técnica diagnóstica mais utilizada é o RT-PCR. A 
técnica está implantada em 24 Lacen e nos laboratórios de referência nacional. 

 Recentemente o Ministério da Saúde divulgou a realização do teste rápido para 
Zika, e está em fase de aquisição testes sorológicos para detecção de anticorpos IgM e 
IgG. Estes testes estarão disponíveis em todas as UF do país. O diagnóstico laboratorial 
específico deve ser utilizando preferencialmente para os grupos já definidos nos 
protocolos vigente. 

 

Financiamento 

 

 Além de recursos do Tesouro Nacional, a Fiocruz tem contato com fomento por 
organismos internacionais e editais, tais como: OMS/OPAS; National Institutes of Health 
(NIH); FINEP; FAPESP; CNPq; CAPES; Sistema de Prospecção de Agentes 
Financiadores em P, D & I. 

 

Coleta de Dados (Quantitativos e Qualitativos) 

 De acordo com o Ministério da Saúde, a febre por vírus Zika é descrita como 
uma doença febril aguda, autolimitada, com duração de 3-7 dias, geralmente sem 
complicações graves, porém há registro de mortes e manifestações neurológicas, além 
de microcefalia. O paciente suspeito apresenta exantema maculopapular pruriginoso 
acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hiperemia 
conjuntival sem secreção e prurido ou poliartralgia ou Edema periarticular. O surgimento 
de pacientes com manifestação neurológica com história prévia de infecção viral tem 
sido registrado em estados com circulação de vírus Zika e circulação concomitante de 
dengue e/ou chikungunya, principalmente nos Estados da região nordeste. As 
manifestações neurológicas dos pacientes incluem encefalites, meningoencefalite, 
mielite, Síndrome de Guillain-Barré - SGB, entre outras.  

 Dada a sua importância epidemiológica, a Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) preconiza às Secretarias Estaduais e Municipais a notificação compulsória de 
todos os casos suspeitos, conforme anexo I da lista das doenças de notificação 
compulsória nacional, estabelecidas na Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016. 

 

Distribuição cronológica e geográfica Zika Virus 1947 a 2016 
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Figura X - Distribuição cronológica e geográfica Zika Virus 1947 a 2016 

Fonte: HealthMap – Zika 

 

 Os primeiros casos de Zika no Brasil foram confirmados em 29 de abril de 2015, 
por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que reportaram a 
identificação de vírus Zika (ZIKAV) por meio de técnica de RT-PCR. Em 09 de maio de 
2015, a Fiocruz/PR identificou ZIKAV, pela mesma técnica e no dia 20 de maio de 2015, 
o estado de São Paulo notificou a detecção de um caso confirmado pelo Instituto Adolfo 
Lutz/SP. Os casos foram ratificados pelo laboratório de referência nacional, Instituto 
Evandro Chagas/SVS/MS. Atualmente, há registro de circulação do vírus Zika nas 27 
Unidades Federadas do Brasil. 

 

ZIKA: Investigando uma doença exantemática no Brasil 

 
Figura 2 – ZIKA: Investigando uma doença exantemática no Brasil 

Fonte: Ministério da Saúde – Zika 
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 Em outubro de 2015 o Ministério da Saúde identificou um aumento notável de 
casos de microcefalia no estado de Pernambuco, região Nordeste do Brasil. Até o dia 
28 de novembro de 2015, já haviam sido notificados 1.248 casos suspeitos de 
microcefalia em 311 municípios de 14 unidades federais brasileiras. O maior número de 
casos foi registrado em Pernambuco com identificação de 646 casos suspeitos de 
microcefalia a partir do início de 2015, seguido dos estados de Paraíba (248 casos) e 
Rio Grande do Norte (79 casos). No dia 10 de novembro 2015 o Ministério da Saúde 
decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional para dar maior 
agilidade às investigações. 

 

Microcefalia em nascidos vivos na Região Metropolitana do Recife 

 
Figura X – Microcefalia em nascidos vivos na Região Metropolitana do Recife. 

Fonte: Portal Fiocruz – PE – Microcefalia  

 

Principais referências da seção - Sites 

Atlas of Science: http://atlasofscience.org/  

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) - Zika nos EUA: 
http://www.cdc.gov/zika/geo/united-states.html  

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) - Zika & Pregnancy: 
http://www.cdc.gov/zika/index.html  

Cura Zika: http://www.publichealth.pitt.edu/curazika  
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Fiocruz - Vírus Zika: Perguntas e Respostas: http://portal.fiocruz.br/pt-
br/perguntaserespostas_zikavirus  

Florida Department of Health - Daily Zika Update: 
http://www.floridahealth.gov/newsroom/2016/11/110316-zika-update.html  

Global Health Network - Zika Infection: https://zikainfection.tghn.org/  

HealthMap – Zika: http://www.healthmap.org/zika/#timeline  

Ministério da Saúde - Combate Aedes: http://combateaedes.saude.gov.br/tira-
duvidas#content  

Ministério da Saúde – Zika: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/svs/zika 

Organização Mundial da Saúde (OMS): http://www.who.int/  

Organização Mundial de Saúde - Zika Open: 
http://www.who.int/bulletin/online_first/zika_open/en/  

Organização Mundial de Saúde (OMS) - Zika virus and complications: 
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/  

Organização Mundial de Saúde (OMS) - The History of Zika Virus: 
http://who.int/emergencies/zika-virus/history/en/  

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas): http://www.paho.org/  

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - Sala de Situação: 
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=1293&Itemid=880  

Organização Pan-Americanda da Saúde (Opas_ - Transmissão autóctone nas 
Américas (2015 - 2016): 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Ite
mid=41696&lang=en  

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - Zika virus infection: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585:zika-
virus-infection&catid=8424:contents&Itemid=41688&lang=en  

The Global Health Network: http://rede.tghn.org/  

Zika Virus Net: http://zikavirusnet.com/  
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APÊNDICE: ROTEIRO DE ENTREVISTA MODIFICADO 

 

Ø Este roteiro foi encaminhado previamente aos entrevistados, uma vez aceito o convite 

e agendada a entrevista. 

 

Introdução 

A emergência da crise produzida pelo vírus zika atingiu nível crítico em novembro de 2015, 

quando o vírus foi associado ao aumento de casos de microcefalia.  Para enfrentar sua 

propagação, o governo lançou o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia relacionada à 

Infecção pelo Vírus Zika.  Esse Plano é exemplo de modelo de governança em rede e multinível, 

tanto por alcançar distintas organizações e agentes da sociedade não integrantes da rede 

hierárquica estatal, como por envolver diversos níveis de governo, sujeitos a outras instâncias 

de comando e orientação política. Paralelamente, a Fiocruz criou o Gabinete para o 

Enfrentamento à Emergência Epidemiológica em Saúde Pública para unificar ações da 

instituição frente à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) e coordenar 

atividades de cooperação com outras instituições.   

Dado este contexto, o Projeto em desenvolvimento em parceria da FGV/EBAPE e FIOCRUZ tem 

como objetivo estruturar um modelo de governança de redes de emergência em saúde pública 

no contexto brasileiro, tendo por base os aprendizados obtidos na atenção ao combate ao vírus 

zika e na comparação com referencial teórico internacional associado à governança de redes e 

multinível. 

O Seminário, realizado neste momento em que a construção do referencial teórico do tema 

encontra-se avançado, visa tanto promover o alinhamento e expectativas dos pesquisadores 

envolvidos como levantar, com especialistas convidados, potenciais caminhos para aprofundar 

o estudo, orientando principalmente a fase seguinte quando se pretende ir a campo para 

realização de entrevistas com atores envolvidos nessas redes de emergência em saúde. 

 

 

 

QUESTÃO DA PESQUISA QUE O PROJETO BUSCA RESPONDER: 

Como estruturar um modelo de governança de redes  envolvendo atores públicos, privados e 

da sociedade civil, além de vários níveis de governo, para a execução de ações emergenciais de 

saúde pública? 

 

OBJETIVO:  
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O projeto tem como objetivo principal desenvolver um modelo de governança de redes de 

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

ao vírus Zika pela Fiocruz e da execução do Plano Nacional de Enfrentamento à 

Microcefalia Relacionada à Infecção pelo vírus Zika. 

Como objetivos secundários, que permitirão fortalecer os temas de pesquisa, são relacionados: 

• Organizar o referencial teórico relacionado à governança colaborativa, 

governança multinível e governança de redes 

• Consolidar informações sobre ações e resultados do Plano Nacional de 

Enfrentamento à Microcefalia Relacionada à Infecção pelo vírus Zika 

• Identificar principais atores, relacionamentos e vínculos entre os formadores da 

rede de emergência à Zika 

• Mapear o conjunto de padrões e procedimentos essenciais à organização e 

gestão de redes de atenção à saúde; 

• Sistematizar as informações sobre a governança de redes de atenção à saúde. 

• Estruturar um modelo de governança de redes em atenção à saúde. 
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Roteiro da Entrevista (atualizado em 29 ago 2018) 

 

1. Com foi se constituindo e agregando a rede de emergência de atenção à Zika, em termos 

de identificação de quem participaria, competências necessárias;  diversidade de visões; 

mobilização dos recursos 

2. Como definidas as regras, valores e papeis dos participantes na rede?  Predominou o 

formal ou informal nos arranjos? E quanto à utilização de recursos compartilhados? 

3. De que forma as motivações e comprometimentos de cada “nó da rede” influenciou nos 

trabalhos?   

4. Como surgiam e eram equacionados os conflitos? E a troca de informações entre os 

participantes, era adequada?  De forma geral, os ambientes de interação eram 

favoráveis? 

5. O poder de decisão era distribuído segundo algum critério?  As decisões eram por maioria 

ou porte da organização?  E como eram definidas e compartilhadas as metas? 

6. Como era alocado o poder e a decisão entre o setor público, privado e terceiro setor?  

Quais as vantagens e desvantagens dessa interação? 

7. Como foi o processo de prestação de contas?  Quem prestava contas, sobre o que, a 

quem? 

8. Na sua avaliação e experiência, o que funcionou e o que não funcionou nessa rede?  O 

que podemos aprender desse processo? 

 

Roteiro ANTERIOR entrevistas 

 

1. Como se iniciou sua participação na rede de emergência no combate à Zika? E quanto aos 

demais participantes,  

2. Como foi definido ou construído o papel de cada participante na rede? 

3. Os papéis na rede (nós) eram definidos e entendidos por pessoas ou pelas instituições que 

representavam? 

4. Como os grupos, ou subredes, eram formados e ativados?  Como eram liderados?  E o 

processo decisório (consenso? Maioria?)?  

5. Havia vínculos hierárquicos entre os participantes da rede?  Quais as vantagens e 

desvantagens desses vínculos? 

6. Alguma instituição esteve ausente, e fez falta, na rede?  Por que a ausência? 

7. Os orçamentos e recursos eram individuais, organizacionais ou do projeto Combate a 

Zika?  Neste caso, como eram gerenciados e alocados? 

8. O papel e responsabilidade dos diversos participantes foram definidos formalmente ou 

informalmente?  Como evoluiu o comprometimento e motivação dos participantes?  

Houve transparência nos processos?   

9. Como foi o processo de prestação de contas?  Quem prestava contas, sobre o que, a 

quem? 
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10. O que gerava conflito?  Como eram administrados os conflitos?  Houve mudanças nos 

papeis dos participantes? 

11. Na sua avaliação e experiência, o que funcionou e o que não funcionou nessa rede?  O 

que podemos aprender desse processo? 

 

 

 

 


