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RESUMO
Objetivo – Este estudo teve o propósito de analisar a maturidade da governança
colaborativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS
(PROADI-SUS), identificar boas práticas a serem disseminadas e indicar aspectos a
serem aperfeiçoados, na perspectiva de aprimoramento da sua governança.
Metodologia – Pesquisa aplicada, descritiva e analítica, de natureza qualiquantitativa. O Regime de Governança Colaborativa (RGC), de Emerson et al. (2011)
foi o modelo teórico adotado. A amostra foi selecionada por conveniência, abrangendo
os projetos PROADI-SUS, triênio 2018-2020, no âmbito da Anvisa. Para coleta e
análise dos dados foi aplicado o instrumento de maturidade colaborativa,
desenvolvido por Martins e Costa (2017), acrescido de questão aberta sobre os
Direcionadores do RGC, juntamente com o programa Microsoft Excel®. A análise
observou a maturidade de 10, dos 11 projetos que compõem o PROADI-SUS, como
também o Programa.
Resultados – Os resultados demonstram que o PROADI-SUS – Anvisa possui
maturidade colaborativa elevada, obtendo média 4,3 na escala Likert deste estudo
(intervalo de 0-5), constituindo-se como experiência bem sucedida de governança
colaborativa. A liderança, as ações colaborativas produzidas e sua capacidade de
criar valor público e de aprimorar o regime colaborativo são as melhores práticas
evidenciadas nessa parceria. A possibilidade de aprimoramento da parceria está
presente nos direcionadores (interdependência e incerteza) e nos elementos do RGC
que dialogam com cultura institucional: engajamento com princípios (deliberação); e
capacidade de atuação conjunta (arranjos institucionais). A partir de reflexões
originadas dos resultados obtidos, recomenda-se a adoção do modelo de redes
colaborativas, com inclusão de representantes dos entes estaduais e municipais do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, nas parcerias cujos objetos
impactam a operação desse sistema.
Limitações – A pesquisa não contemplou projetos PROADI-SUS executados junto ao
Ministério da Saúde e aos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde –
Conasems e de Secretários de Saúde – Conass, de modo que os resultados não
podem ser extrapolados para o Programa como um todo. Também não se propôs a
analisar as variáveis do Contexto Geral do Sistema, onde o RGC é parte integrante.
Contribuições Práticas – A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa e das
propostas de melhoria dos projetos estudados, a Anvisa poderá disseminar boas
práticas de governança junto a outras parcerias, bem como aprimorar a governança
colaborativa do PROADI-SUS.
Contribuições Sociais – Melhoria do desempenho no setor público, com potencial
de contribuir para a prestação de melhores serviços para a sociedade.
Originalidade – O estudo aborda um contexto ainda pouco explorado no campo da
governança das agências reguladoras, que é a maturidade colaborativa de projetos
desenvolvidos em parceria com a iniciativa privada.
Palavras-chave: Gestão Pública. Governança Colaborativa. PROADI-SUS
Categoria do artigo: Dissertação de mestrado / Artigo Original

ABSTRACT
Objective – This study aimed to analyze the collaborative governance maturity
of the Institutional Development Support Program of SUS (PROADI-SUS),
identify good practices to be disseminated and indicate aspects to be improved,
in the perspective of improving its governance.
Methodology – Applied, descriptive and analytical research, of qualitative and
quantitative nature. The Collaborative Governance Regime (CGR), by Emerson
et al. (2011) was the theoretical model adopted. The sample was selected for
convenience, covering the PROADI-SUS projects, triennium 2018-2020, within
the scope of Anvisa. To collect and analyze the data, the collaborative maturity
instrument developed by Martins and Costa (2017) was applied, plus an open
question about the CGR Drivers, together with the Microsoft Excel® program.
The analysis noted the maturity of 10 of the 11 projects from PROADI-SUS, and
the maturity of the Program.
Findings – The results demonstrate that PROADI-SUS - Anvisa has a high
collaborative maturity, obtaining an average of 4.3 on the Likert scale of this study
(range 0-5), constituting itself as a successful collaborative governance
experience. The leadership, the collaborative actions produced and their ability
to create public value and improve the collaborative regime are the best practices
evidenced in this partnership. The possibility of improving the partnership is
present in the drivers (interdependence and uncertainty) and in the elements of
the RGC that dialogue with institutional culture: engagement with principles
(deliberation), and capacity for joint action (institutional arrangements). Based on
reflections from the results obtained, it is recommended to adopt the model of
collaborative networks, with the inclusion of representatives of state and
municipal entities of the Health Regulatory Nacional System, in partnerships
whose objects impact the operation of this system.
Research limitations – The research did not include PROADI-SUS projects
carried out with the Ministry of Health and the Councils of Municipal Health
Departments - Conasems and Health Secretaries - Conass, so that the results
cannot be extrapolated to the Program as a whole. Nor was it proposed to
analyze the variables of the General Context of the System, where the RGC is
an integral part.
Practical implications – Based on the results obtained in this research, and the
proposals for improving the studied projects, Anvisa will be able to disseminate
good governance practices with other partnerships, as well as improving the
collaborative governance of PROADI-SUS.
Social implications – Improved performance in the public sector, with the
potential to contribute to the provision of better services for society.
Originality – The study addresses a context still little explored in the field of
governance of regulatory agencies, which is the collaborative maturity of projects
developed in partnership with the private sector.
Keywords: Public Management. Collaborative Governance. PROADI-SUS
Category: Master's thesis / Original Article
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INTRODUÇÃO
Problema de pesquisa
Este estudo aborda a maturidade colaborativa da parceria estabelecida
entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e um conjunto de
hospitais privados, configurando a execução do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), no âmbito da Agência.
Esse regime de cooperação entre órgãos públicos e privados constitui-se como
uma prática de governança colaborativa, tema central deste trabalho.
A pesquisa parte do pressuposto que a parceria supra conforma um
modelo de governança colaborativo maduro, tendo em vista três questões
centrais: (i) o tempo de colaboração que já perdura por doze anos; (ii) a
ampliação incremental do número de projetos e de recursos financeiros
investidos a cada ciclo de execução do Programa; e (iii) a capacidade de entrega
dos objetos da parceria (HOSPITAIS PROADISUS, 2020). Entende-se que os
atributos que caracterizam as boas condutas desse regime colaborativo podem
ser disseminados em outras iniciativas, contribuindo para a difusão de práticas
colaborativas no modo de atuação da vigilância sanitária. Além disso, busca-se
indicar os aspectos a serem aperfeiçoados, de modo a aprimorar a governança
do Proadi-SUS na Anvisa.
A governança tem sido objeto de interesse acadêmico, ocupando lugar de
destaque na literatura da administração pública, nas últimas décadas. Dotado de
inúmeros significados e usos, o termo tem sido caracterizado por alguns autores
como um dos “conceitos mágicos” que o campo da adota, sobretudo, em razão
de evocar uma capacidade de resolução de problemas e conflitos da gestão
(MARTINS e MARINI, 2014a; POLLITT, 2011).
O termo se move entre distintos domínios de conhecimento, e sua
discussão pode englobar múltiplos aspectos e substancial ambiguidade. Na
economia, a abordagem tem constituído o conceito de governança corporativa.
Na administração, apresenta-se como contraponto ao modelo burocrático e
alternativa ao gerencialismo anglo-americano, e até mesmo um aprimoramento
da Nova Gestão Pública (NGP) (CASULA, 2017; HOOD,1991).
No campo da análise das políticas públicas, governança dialoga com as
relações entre organizações públicas e privadas, nos diferentes níveis de
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governo, caracterizadas por interações horizontais de cooperação e ausência de
estruturas e processos hierárquicos (CASULA, 2017).
Martins e Marini (2014b, p.17) seguem nessa linha mais ampliada,
considerando que as teorias e práticas que despontam no campo da governança
pública convergem no sentido de “enxergar o governo como um processo amplo,
plural e complexo da sociedade, buscando integrar política e administração,
gestão e políticas públicas”.
O conceito de governança pública também se relaciona com a mudança
ocorrida nas formas de gestão dos serviços públicos, passando do dirigismo do
Estado para entrega dos serviços caracterizada pela participação de uma
combinação de atores públicos, privados e do terceiro setor. Nesse sentido, as
políticas públicas baseadas em funções e alocadas em departamentos mudaram
substancialmente com o advento da governança pública, tornando-se mais
amplas com a incorporação dos setores privado e voluntário, caracterizando
redes de políticas. Além disso, o governo passou a adotar controles indiretos,
em substituição ao modelo de controles diretos sobre as políticas, cedendo
substancial espaço de coordenação (RHODES, 2000).
Pesquisas que se dedicam a análises de políticas públicas têm buscado
compreender esse aspecto inovador da governança pública: a interação entre
uma gama de atores variados, governamentais e não governamentais, no
processo decisório e de implementação de políticas. Os estudos apontam que
esse movimento de integração e interação de atores resulta na conformação de
redes de ação em políticas públicas (ANSELL e GASH, 2007).
Exemplo desse movimento são os estudos dedicados a definir conceitos
e sistematizar os fatores que condicionam o resultado de um processo de
interação, apontando para uma nova perspectiva de abordagem da governança
pública – a governança colaborativa, tema central aqui abordado.
Emerson et al. (2011) descrevem a governança colaborativa como
processos e estruturas de gestão e tomada de decisão em políticas públicas,
que engajam pessoas em direção a um propósito público, que não poderia ser
alcançado de outra forma. Essa modelagem opera com interdependência e
convergência de propósitos, numa estrutura integradora proposta pelos autores,
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que permite pesquisar, praticar e avaliar a governança colaborativa, constituindo
um modelo explicativo denominado Regime de Governança Colaborativa (RGC).
Ao contexto acima, agrega-se o fato de que a sociedade demonstra um
crescente descontentamento com governos e instituições, questionando a sua
capacidade de atender aos interesses da população. Segundo a Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD), ou Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2019) apenas 37% das
pessoas dos países membros, no ano de 2016, consideravam que tinham uma
palavra a dizer sobre o seu governo.
No Brasil não tem sido diferente! Para Filgueiras e Queiroz (2016), cada
vez mais, os cidadãos adotam uma posição crítica em relação às políticas
implementadas pelo Estado, questionando a capacidade das instituições
públicas em gerar valor público, confrontando a administração com questões
relacionadas à qualidade, eficiência e efetividade de suas ações e entregas.
Haveria, assim, espaço para avançar na governança colaborativa como meio de
se adicionar valor público à ação do Estado.
Verifica-se, portanto, que a miríade de atores interagindo na formulação e
na implementação de uma política pública merece ser estudada, especialmente
sob a perspectiva dos modelos embasados no conceito de governança
colaborativa, objetivo pretendido pelo presente trabalho.
Ante o cenário exposto, este estudo se dedicou a explorar uma iniciativa
de colaboração em operação na Anvisa, buscando responder às seguintes
perguntas de pesquisa: “Qual o grau de maturidade colaborativa da parceria
entre a Anvisa e os Hospitais de Excelência, no âmbito do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Institucional do SUS? Quais atributos/elementos dessa
colaboração podem ser identificados como práticas consolidadas e quais podem
ser aprimorados?”
A pesquisa encontra-se estruturada em seis partes. Nesta primeira,
aborda-se o problema, as perguntas, objetivos e justificativa do estudo.
A segunda explora o contexto da pesquisa, esclarecendo sobre a parceria
selecionada, o Proadi-SUS – Anvisa, e os projetos que a configuram. A terceira
traz o referencial teórico que embasa esta dissertação, explorando conceitos de
governança corporativa, político institucional e governança pública. Nesta última,
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a ênfase recai sobre os atributos de rede, parceria, colaboração e os modelos
explicativos do assunto. Em seguida, aborda-se aspectos relacionados à
governança colaborativa, tema do estudo, como também ao modelo analítico
eleito para este trabalho – o Regime de Governança Colaborativo – e ao
instrumento adotado para mensurar a maturidade colaborativa.
A quarta descreve o percurso metodológico para execução desta
pesquisa, contemplando a seleção da amostra, coleta das informações e análise
dos dados. Na quinta e sexta partes são apresentados, respectivamente, os
resultados e as conclusões da pesquisa, com suas limitações e recomendações
para estudos futuros.
Objetivo geral e específicos
O objetivo principal deste estudo é identificar o grau de maturidade
colaborativa da parceria celebrada entre a Anvisa e os Hospitais de Excelência,
no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS,
considerando os projetos desenvolvidos no triênio 2018-2020.
Além disso, partindo da compreensão de que as parcerias caracterizadas
como maduras podem revelar grande potencial de atuação em rede, pretendese como objetivos específicos:
 Analisar a maturidade colaborativa dos projetos Proadi-SUS –
Anvisa.
 Identificar os elementos do Regime de Governança Colaborativa que
se apresentam como vulnerabilidades e potencialidades, na parceria
Proadi-SUS – Anvisa e em cada projeto estudado.
 Analisar as discrepâncias e convergências de perspectivas de visão
do setor público e do setor privado, quanto aos componentes do
RGC.
 Propor melhorias para a governança colaborativa dessa parceria.
Justificativa e relevância da pesquisa
A administração pública brasileira vivencia um movimento incremental de
aperfeiçoamento dos órgãos e entidades federais, com vistas à melhoria da
qualidade dos serviços públicos prestados.
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Nas últimas décadas, a agenda tem centrado esforços em iniciativas
voltadas à articulação e integração intragovernamental, numa tentativa de
melhorar a relação entre o Estado e a sociedade. A pauta dessa agenda
contempla questões relacionadas à desburocratização, simplificação de
regulamentos, processos e serviços, estratégia de governo digital, com o
aprimoramento das competências dos servidores públicos federais sendo um
eixo transversal à agenda (BRASIL, 2017a).
Mais recente, o movimento adicionou as temáticas da transparência, da
gestão de riscos, da integridade e da governança pública, como elementos
essenciais para assegurar que a ação pública esteja direcionada aos interesses
da sociedade e possa gerar valor público (BRASIL, 2013, 2016c, 2017a, 2017b).
Os órgãos de controle da administração federal, notadamente, a
Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU),
foram pioneiros na adoção de ações direcionadas à incorporação de processos
e estruturas de governança, e fortes indutores de modelo na administração
pública federal (NOGUEIRA e GAETANI, 2014; TCU, 2014b, 2014c, 2016c).
O TCU editou o Guia: “Referencial Básico de Governança Aplicável a
Órgãos e Entidades da Administração Pública”, onde fixa alguns dos
mecanismos para o bom desempenho de uma política de governança,
reforçando a importância da construção e da coordenação de políticas focadas
no cidadão e direcionada ao alcance de resultados (TCU, 2014a).
Para o Tribunal, o conceito de governança no setor público compreende,
essencialmente:
[...] os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos
em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à
prestação de serviços de interesse da sociedade. (TCU,
2014a)

Em passo sequente, o governo federal editou o Decreto nº 9.203, de 2017,
dispondo sobre a política de governança da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, encaminhando ao Congresso Nacional o Projeto de Lei
(PL) nº 9.163/2017, de igual propósito. Vale ressaltar que, até o momento, esse
PL não foi aprovado pelo legislativo (BRASIL, 2017a, 2017c).
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O Decreto nº 9.203/2017 contém elementos conceituais e diretrizes
semelhantes aos estabelecidos pelo TCU, haja vista que a proposta de criação
da política de governança se originou da cooperação dos órgãos do centro de
governo com o Tribunal (BRASIL, 2018, pág 16). Nele, a governança pública é
entendida como a adoção, na prática cotidiana, de um conjunto de mecanismos
de liderança, estratégia e controle, destinado a direcionar, monitorar e avaliar a
gestão, com o objetivo de conduzir as políticas e os serviços públicos no sentido
dos interesses da sociedade. (BRASIL, 2017c)
Embora traga inovações para a administração pública, a exemplo de
diretivas relacionadas à melhoria regulatória, bem como a constituição do Comitê
Interministerial de Governança (CIG), com a finalidade assessorar o Presidente
da República na condução da política de governança, o Decreto em epígrafe
apenas tangenciou o tema de envolvimento da sociedade nas políticas públicas,
circunscrevendo-o ao processo decisório:
Art. 4º São diretrizes da governança pública:
[...]
VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela
conformidade

legal,

pela

qualidade

regulatória,

pela

desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;
(BRASIL, 2017c)

O conceito de governança pública adotado pela administração federal se
assemelha às abordagens do Banco Mundial e da OCDE sobre o tema,
sobretudo em componentes de governança corporativa, entretanto, difere em um
aspecto: está vocacionado à atuação das estruturas governamentais, não
evidenciando, de forma clara e pragmática, dois elementos-chave: o
envolvimento de múltiplos atores não-governamentais nesse processo e a
atuação em rede.
O Banco Mundial (2017a; 2017b) considera a governança essencial para
que as políticas públicas possam produzir rendas capazes de melhorar a
condição de vida dos cidadãos. Em última análise, aponta que a eficácia das
políticas depende de como elas são selecionadas e implementadas, sendo de
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fundamental importância a participação de outros atores nesse processo, para
além dos governamentais.
Constata-se, no escopo da governança trabalhado por esse organismo
internacional, que o meio pelo qual os atores estatais e privados interagem para
elaborar e implementar políticas públicas influencia no processo de
desenvolvimento econômico e social. Além disso, o modelo incorpora o debate
sobre o contexto em que as políticas são operadas, que também é percebido
como elemento determinante para definir o grau de maior ou menor importância
do papel desempenhado pelos atores estatais, frente aos atores não estatais.
Há, ainda, outro elemento: o reconhecimento de que governança ocorre em
multiníveis, que vão desde o âmbito internacional, a nacionais, regionais, locais
e comunitários, constituindo uma rede complexa de atores e interesses (Banco
Mundial, 2017a).
No âmbito da OCDE (2004; 2019), a temática da governança se constitui
como um dos padrões técnicos do processo de colaboração realizado pela
agência. É percebida como importante mecanismo para o qual os países
membros direcionam esforços, na perspectiva de impactar a capacidade de
resposta, a responsabilidade e a eficiência do setor público. A organização
pondera que dentre as principais ferramentas para conectar as instituições
públicas com os cidadãos, estão as abordagens centradas nas pessoas, que
possibilitam aos governos a escuta dos cidadãos sobre suas necessidades, e
incentivam a participação destes na formulação e implementação de políticas e
na prestação dos serviços públicos.
O cenário exposto revela oportunidades para seguir avançando na política
de governança estabelecida para a administração pública federal, sobretudo,
com a incorporação de elementos indutores da participação de atores não
governamentais, em direção à governança colaborativa.
Essa questão se torna ainda mais relevante quando analisada sob a ótica
do movimento que o país realiza para assunção à OCDE. Embora a cooperação
do Brasil com essa organização remonte à década de 1990, somente em 2017
o país oficializou o pedido de entrada como membro, processo que exige um
trabalho de convergência de diversas políticas com os padrões estabelecidos
pela organização, dentre os quais, o de governança (BRASIL, s.d.).
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Percebe-se, portanto, que esta pesquisa concorre para a qualificação do
debate sobre a política de governança adotada na dministração pública federal,
ao trazer evidências sobre um regime de governança colaborativa desenvolvido
por uma agência reguladora em parceria com hospitais privados, ressaltando a
importância de iniciativas dessa natureza entre atores públicos e privados, e
apontando boas práticas a serem disseminadas.
Esta pesquisa também atende a outro propósito, que diz respeito à
prioridade dada ao tema da governança na gestão da Agência, onde a Cadeia
de Valor evidencia um macroprocesso dedicado à temática, cujo escopo
contempla os processos de direcionamento institucional (Figura 1).
Figura 1. Cadeia de Valor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2020).

Fonte: BRASIL (2020a). Disponível em:
http://antigo.anvisa.gov.br/cadeia-de-valor. Acesso em 11 nov. 2020.
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Da mesma forma, o Planejamento 2020-2023 da Anvisa incorporou o
assunto no Objetivo Estratégico 10: “Aprimorar a governança e a gestão
estratégica institucional, com o seguinte resultado esperado: “Aumentar o nível
de maturidade do modelo de governança para aprimorar o alcance dos
resultados estratégicos institucionais” (BRASIL, 2020a).
Assim, a análise da maturidade colaborativa do Proadi-SUS – Anvisa
pode oferecer contribuições ao Macroprocesso de Governança da Cadeia de
Valor da Agência, como também subsidiar o alcance do Objetivo Estratégico 10,
do Planejamento 2020-2023.
Com efeito, os achados da pesquisa também podem fornecer indicativos
para o fortalecimento do papel de coordenação do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, exercido pela Anvisa, visto que a maioria dos projetos
analisados no estudo estão direcionados ao sistema e buscam superar desafios
de articulação, integração federativa e de melhoria da atuação do SNVS.
Igualmente, serão úteis para aperfeiçoar a governança do Proadi-SUS, ao
indicar boas práticas de governança colaborativa a serem disseminadas nos
demais projetos do Programa, seja na Anvisa, como também no âmbito da
coordenação geral do Programa, junto ao Ministério da Saúde.
Ademais, pode-se observar como contribuição a possibilidade dos
resultados deste estudo se constituírem como linha de base para avaliação do
Proadi-SUS – Anvisa, sob a égide da governança colaborativa.
Por fim, há que se considerar o fato de tratar-se de um estudo pioneiro no
campo da análise de parcerias estabelecidas pela Anvisa, com a abordagem da
governança colaborativa.
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CONTEXTO DA PESQUISA
A Anvisa e o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS
A Vigilância Sanitária (VISA) está incluída no conjunto das políticas do
Sistema Único de Saúde. É definida como as ações capazes de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde, decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens, e da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde (BRASIL, 1999).
A atuação dessa área se dá por meio das ações de vigilância,
monitoramento, regulação e controle sanitário de produtos e serviços, exercidas
na totalidade das etapas e processos da produção ao consumo.
A execução das ações ocorre em todo o país, por meio de órgãos
estaduais, distrital e municipais vinculados às secretarias de saúde. No âmbito
federal, a competência encontra-se a cargo da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, autarquia de natureza especial, vinculada ao Ministério da Saúde.
Esse conjunto de organizações, agindo de forma integrada e colaborativa,
conforma o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1999).
Embora siga os mesmos princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde, e integre suas normas de organização e gestão, a descentralização das
ações de vigilância sanitária se deu de forma mais lenta e dissociada, sendo
esse descompasso decisivo para as dificuldades enfrentadas pelo SNVS,
sobretudo, quanto as estratégias de articulação e pactuação entre as esferas de
governo (DE SETA; DAIN, 2010).
Corroborando com a afirmação acima, o Ciclo de Debates: “Desafios e
tendências no campo da Vigilância Sanitária de produtos e serviços: qual a
Vigilância Sanitária que a sociedade precisa?”, realizado em 2015, apontou a
baixa integração e incipiente uniformidade na execução das ações, a falta de
articulação entre os entes federados e a fragmentação da atuação como desafios
postos à coordenação federativa do SNVS (BRASIL, 2016a).
A inserção da Anvisa no Proadi-SUS constitui-se como uma tentativa de
superação de alguns dos problemas acima, na medida em que direciona
esforços para qualificar a atuação dos profissionais e gestores que atuam nesse
sistema, como também os processos de gestão, nas três esferas de governo.
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O Programa é uma ação do Ministério da Saúde, de abrangência nacional,
destinada a colaborar com o fortalecimento do SUS, cuja execução ocorre em
parceria com hospitais filantrópicos certificados como instituições de excelência,
segundo os critérios previsto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
(BRASIL, 2009)
Cinco hospitais obtiveram o reconhecimento como instituições de
excelência para o triênio 2018-2020. São eles: Hospital Alemão Oswaldo Cruz
(HAOC); Hospital do Coração (HCor); Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE); e
Hospital Sírio Libanês (HSL), todos da cidade de São Paulo – SP, além do
Hospital Moinhos de Vento (HMV), situado no município de Porto Alegre – SP.
De acordo com a Lei supra, para ser considerada beneficente e fazer jus
à certificação, a entidade de saúde de reconhecida excelência poderá realizar
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, direcionados à
transferência, desenvolvimento e incorporação de novos conhecimentos e
práticas em áreas estratégicas para o sistema.
Os temas prioritários são determinados pelo MS e executados em um
período de três anos, observando as seguintes áreas de atuação: a) estudos de
avaliação e incorporação de tecnologia; b) capacitação de recursos humanos; c)
pesquisas de interesse público em saúde; e d) desenvolvimento de técnicas e
operação de gestão em serviços de saúde (BRASIL, 2009).
O financiamento dos projetos se dá por meio de recursos de isenção
fiscal. De 2009, ano de criação, a 2017 – último triênio concluído – os hospitais
de excelência investiram cerca de R$ 4,6 bilhões no SUS, com a implementação
de 158 projetos.
Os números do Proadi-SUS revelam a dimensão da rede constituída por
meio dessa parceria: 683.530 profissionais de saúde capacitados; 8.254
profissionais envolvidos com pesquisas de interesse do SUS; 36.949
profissionais envolvidos com projetos de gestão. A Anvisa integra o Programa
desde o primeiro triênio, 2009-2011, e vem ampliando sua participação do longo
do tempo, com o aumento do número de projetos pactuados e de suas unidades
organizacionais participantes. (HOSPITAIS PROADISUS, 2020).
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Os projetos de parceria entre Anvisa e os Hospitais de Excelência
Para o triênio 2018-2020, foram aprovados 11 (onze) projetos
desenvolvidos por meio da parceria Proadi-SUS – Anvisa, envolvendo os cinco
Hospitais de Excelência e seis unidades organizacionais da Agência (aqui foi
considerada a unidade da estrutura organizacional que é responsável direta pela
execução do programa).
A seguir, são detalhados os projetos que conformam o Proadi-SUS –
Anvisa, no triênio 2018-2020, no tocante ao tema, atores envolvidos e objetivos.
(BRASIL, 2020b)
PROJETO A: Modelagem teórico-lógica de avaliação das ações de Visa.
 Conduzido pela Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (ASNVS / Gabinete do Diretor Presidente) em parceria com
o HAOC, com o objetivo de incorporar processos e práticas de
monitoramento e avaliação das ações de regulação e vigilância
sanitária à governança organizacional da Anvisa, validando uma
modelagem de avaliação aplicável ao SNVS.
PROJETO B: Rede de suporte técnico científico para programas de
gestão do conhecimento da Anvisa.
 Conduzido pela Gerência Geral de Conhecimento, Inovação e
Pesquisa (GGCIP / Gabinete do Diretor Presidente), em parceria
com o HMV, direcionado ao apoio técnico-científico à Anvisa em
assuntos estratégicos de interesse institucional.
PROJETO C: Ontologia Brasileira de Medicamentos – Terminologia de
Medicamentos
 Conduzido pela GGCIP / Gabinete do Diretor Presidente, em
parceria com o HSL. Esse projeto tem o intuito de viabilizar a
adequação do Brasil aos padrões preconizados pelo International
Conference on Harmonisation of Technical Requirements of
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), a fim de
promover excelência no campo de gestão dos sistemas de
informação,

nos

contextos

regulatórias e logísticas.

de

necessidades

assistenciais,
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PROJETO D: Qualificação da gestão das ações estratégias de vigilância
sanitária no SNVS – IntegraVISA.
 Conduzido pela ASNVS / Gabinete do Diretor Presidente em
parceria com o HAOC, com a intenção de subsidiar a qualificação da
ação de vigilância sanitária, na perspectiva do planejamento e da
gestão da qualidade, por meio de documentos e estratégias
norteadoras que contribuam para maior eficiência e efetividade das
ações do SNVS.
PROJETO E: Rede Sentinelas em Ação.
 Conduzido pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos
Sujeitos à Vigilância Sanitária (GGMON) em parceria com o HSL,
com o objetivo articular a rede de Hospitais Sentinela, por meio de
tecnologias da informação e comunicação, de modo a sensibilizar e
preparar seus profissionais para a prática da gestão hospitalar da
qualidade, o uso racional de tecnologias em saúde e gerenciamento
de riscos em serviços.
PROJETO F: Plasma Rico em Plaquetas (PRP) para uso terapêutico não
transfusional.
 Conduzido pela Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos
(GSTCO) em parceria com o HSL, com o objetivo de levantar
evidências científicas e promover discussão orientada acerca do uso
clínico e de boas práticas de produção do PRP, orientadas para a
formulação de ações regulatórias sobre o tema.
PROJETO G: Curso EAD para Capacitação em Sangue, Tecidos e
Células para Inspetores de Vigilância Sanitária.
 Conduzido pela GSTCO em parceria com o Hospital Sírio Libanês.
Esse projeto oferece apoio a formação contínua de profissionais
atuantes na inspeção dos Serviços de Hemoterapia e Bancos de
Células e Tecidos no território brasileiro, por meio da elaboração e
execução de uma proposta de formação à distância, uma vez que
esse formato permite atingir os profissionais das áreas mais
longínquas, com bons resultados.

28
PROJETO H: O uso da simulação realística para capacitação em
qualidade e segurança do paciente.
 Conduzido pela GGMON em parceria com o Hospital Israelita Albert
Einstein, cujo objetivo está voltado a capacitar os profissionais que
atuam nos núcleos de segurança do paciente, nas gerências de
risco, nas equipes de qualidade e de apoio, sobre conceitos de
qualidade e segurança em saúde, utilizando ferramentas de
investigação e análise de incidentes e riscos na área da saúde, além
de treinamentos comportamentais.
PROJETO I: Capacitação para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS) em Boas Práticas de Inspeção em Serviços de Saúde.
 Conduzido pela Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de
Saúde (GGTES) em parceria com o HCor. Este projeto objetiva o
aperfeiçoamento dos profissionais SNVS na inspeção dos serviços
de saúde, com atuação focada na qualidade, na gestão do risco e
na segurança do paciente.
PROJETO J: Gestão de riscos sanitários em estabelecimentos
assistenciais de saúde de média e alta complexidade.
 Conduzido pela GGMON em parceria com o Hospital Israelita Albert
Einstein, com o objetivo de habilitar profissionais da saúde,
lideranças e gestores no uso de ferramentas e instrumentos que
permitam análise e gerenciamento do risco para aumento da
qualidade e segurança do paciente nos serviços de saúde.
PROJETO K: Programa de Educação a Distância (EAD) para Capacitação
em Boas Práticas para o Funcionamento de Serviços de Saúde.
 Conduzido pela GGTES em parceria com o Hospital Moinhos de
Vento. Este projeto dá continuidade ao Programa de EAD para os
profissionais que atuam nas Vigilâncias Sanitárias e nos serviços de
saúde, qualificando as práticas de funcionamento dos serviços de
saúde.
No tocante aos recursos financeiros para o triênio, programados no
momento da aprovação dos projetos, o montante correspondeu a cerca de 40
milhões de reais, conforme detalhado na Tabela 1.
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Tabela 1. Recursos financeiros programados para os projetos Proadi-SUS
– Anvisa, no triênio 2018-2020.
PROJETO

VALOR (R$)

PROJETO A

3.324.954,00

PROJETO B

3.769.198,00

PROJETO C

9.458.384,00

PROJETO D

2.839.049,00

PROJETO E

5.112.397,00

PROJETO F

501.630,00

PROJETO G

728.064,00

PROJETO H

2.382.008,69

PROJETO I

1.500.000,00

PROJETO J

3.000.000,00

PROJETO K

6.601.493,00

TOTAL (R$)

39.217.177,70

Fonte: BRASIL (2020b). Elaborado pela autora.
Dos onze projetos em curso na parceria Proadi-SUS – Anvisa, oito fazem
menção direta ao SNVS ou versam sobre processos relacionados à atuação dos
órgãos de vigilância sanitária de estados e municípios. São eles: projetos A, D,
E, G, H, I J e K. Além disso, cinco projetos (G, H, I, J, K) tratam de capacitação,
possuem como objetivo a melhoria dos serviços de saúde e contemplam
assuntos relacionados à gestão de risco, segurança do paciente, boas práticas
em serviços de saúde e boas práticas de inspeção de serviços de saúde.
Esse dado fornece um indicativo não somente acerca do potencial de
abrangência da parceria, que pode chegar aos 27 estados, 5.570 municípios e
aos inúmeros serviços de saúde existentes no país, públicos e privados, como
também sobre a possibilidade de constituição de redes colaborativas.
Sobre a perspectiva de atuação em rede, os projetos A, B, E e I, possuem
elementos que caracterizam essa abordagem, seja a própria conformação de
uma rede, como também iniciativas direcionadas à mobilização e movimentação
de redes já constituídas, conforme sistematizado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Caracterização da atuação em rede dos projetos
desenvolvidos no âmbito do Proadi-SUS – Anvisa, triênio 2018-2020
Projeto
PROJETO A – Modelagem
teórico-lógica de avaliação
das ações de Visa.
PROJETO B – Rede de
suporte técnico científico para
programas de gestão do
conhecimento da Anvisa.
PROJETO E – Rede
Sentinelas em Ação.

PROJETO I – Capacitação
para SNVS - Capacitação
para o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS)
em Boas Práticas de
Inspeção em Serviços de
Saúde.

Abordagem de Rede
Estabelecer conexões entre instituições com
expertise na temática de avaliação em vigilância
sanitária, para compartilhamento de
conhecimento e contribuição à estruturação de
rede colaborativa nessa temática.
Movimenta a rede de consultores ad-hoc com
vistas à melhoria dos Pareceres TécnicoCientíficos (PTCs), ferramentas baseadas em
evidências científicas que subsidiam as
decisões de diversos atores envolvidos nos
processos regulatórios.
Atuação voltada à mobilização e movimentação
da Rede Sentinela, uma estratégia iniciada em
2001, com o objetivo de ser observatório ativo
do desempenho e segurança de produtos de
saúde, que tem entre seus objetivos cooperar
para atividades de formação de pessoa,
educação continuada e produção de
conhecimento.
O projeto propõe o aperfeiçoamento dos
profissionais da vigilância sanitária, criando um
espaço de discussão dos problemas
enfrentados no seu dia a dia de trabalho. Esses
profissionais atuarão como uma rede de
multiplicadores nas suas respectivas áreas de
atuação.

Fonte: BRASIL (2020b). Elaborado pela autora.
Ante o exposto, a presente pesquisa trata de compreender a governança
numa perspectiva mais estratégica, voltada à condição de lidar com os desafios
que se colocam no cotidiano da implementação de políticas, programas, projetos
e ações governamentais, inseridos em contextos cada vez mais complexos e
dinâmicos, onde o conhecimento e as práticas avançam de forma rápida, mas
também em ambientes de muitas incertezas e recursos escassos.
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“A revisão da literatura ocupa a posição
introdutória do projeto e, portanto, decide as
bases intelectuais em que a lógica da pesquisa
está sendo estruturada.”
(TRENTINI e PAIM, 1999, p.65)

REFERENCIAL TEÓRICO
Governança no contexto da gestão pública contemporânea: trajetória,
conceitos e descritores
O tema da governança emergiu de forma mais incisiva nos últimos anos
do século 20, associado a mudanças estruturais na sociedade, a reformas
administrativas e à reformulação do papel do Estado. Também esteve vinculado
ao reforço à democracia participativa e à descentralização de políticas públicas.
Essa constante de mudanças, que determinou a configuração do Estado
contemporâneo, gerou “oportunidades de colaboração em inúmeras arenas nas
quais negócios, governo, trabalho e comunidades estão encontrando suas ações
interligadas" (GRAY, 1989, pág. 6, tradução nossa).
A difusão do conceito de governança esteve, assim, intrinsicamente ligada
aos processos de transformação ocorridos na sociedade e nos diferentes tipos
de organização. Cavalcante e Pires (2018) observam que, no setor privado, as
mudanças dos modelos de gestão das empresas terminaram por delinear o
conceito de governança enquanto conjunto de práticas e instâncias que
proporcionam direcionamento e controle, por parte dos acionistas, sobre as
decisões e o desempenho das empresas.
Para Matias-Pereira (2010), a trajetória do tema do setor privado para o
setor público foi influenciada pela atuação de agências multilaterais, na década
de 1990. O Banco Mundial trazia a abordagem de governança enquanto bom
governo e competência do Estado em formular e implantar políticas públicas
efetivas e de forma eficiente. A OCDE, por sua vez, pautava o conceito de
governança corporativa como as relações entre a administração de uma
organização e as partes interessadas.
Observa-se que a abordagem desses organismos multilaterais era
altamente normativa, de modo que a governança corporativa recaiu sobre a
administração pública na forma de boas práticas de políticas públicas,
fundamentadas em prescrições de instituições, ações e recursos necessários
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para o que deve ser um governo efetivo, sendo que a temática passou a ser
associada ao termo boa governança (CAVALCANTE e PIRES 2018).
No âmbito reformas administrativas, a implementação de políticas e a
prestação de serviços públicos também vivenciaram processos evolutivos,
partindo do regime da Administração Pública, passando pela Nova Gestão
Pública e, mais recente, ao que vem sendo denominado de Nova Governança
Pública.
Observa-se, também, que o conhecimento produzido sobre a temática da
governança pode ser organizado em três escolas principais: (i) governança
corporativa – focada nos sistemas internos e processos que orientam o rumo e
accountability das organizações; (ii) “boa” governança – associada a elaboração
de manuais e códigos de governança; e (iii) governança pública – mais
abrangente, na medida em que aborda a participação da sociedade no processo
de implementação de políticas públicas e de melhoria da prestação de serviços
públicos (OSBORNE, 2010).
De acordo com Martins e Marini (2010), o conjunto de transformações
vivenciadas pela sociedade e marcado pela consolidação da democracia como
valor, pela crescente integração dos mercados, e muito influenciado pela
revolução tecnológica – que eliminou barreiras de comunicação e informação,
conectando a sociedade em rede – exigiu o reposicionamento da atuação do
Estado, induzindo um modelo caracterizado pelo estabelecimento de parcerias
com a sociedade civil e o mercado, que tem gerado inovações nas soluções para
os complexos problemas sociais.
Corroborando com a afirmação acima, Osborne (2010) postula que o
estado pluralista tende a gerar melhores resultados, em termos de eficiência,
eficácia e efetividade, na medida em que vários atores, interdependentes, atuam
em conjunto e em redes, na entrega de serviços públicos e na formulação de
novas políticas públicas, com relações interorganizacionais de confiança, e com
uma dinâmica de governança apropriada a essa nova realidade.
O autor ainda enfatiza que a Nova Governança Pública não apresenta
uma alternativa aos regimes de administração pública anteriores, para
administrar o público. Em vez disso, é oferecida como modelo conceitual que
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ajuda a compreender e avaliar a nova realidade requerida para a implementação
de políticas públicas e serviços públicos. (Quadro 2)
Quadro 2. Um modelo exploratório da interação entre a
implementação de políticas públicas, regimes de prestação de serviços
públicos e prática gerencial
Foco da Ação Gerencial
Política e Regime
de Serviço

Política

Organização

Ambiente

Administração
Pública

Burocracia a
nível de rua

Prática profissional

Gerenciamento
político

Nova Gestão
Pública

“Custos da
democracia”

Performance
organizacional

Comportamento do
mercado competitivo

Nova
Governança
Pública

Gerenciamento Ampliação e
das partes
manutenção de
interessadas
fronteiras

Serviços e políticas
públicas sustentáveis

Fonte: OSBORNE (2010, p 431). Tradução nossa.
Governança relaciona-se, assim, com a mudança de uma abordagem de
governo, fortemente legislativa, top-down, que visa regular o comportamento de
pessoas e instituições, de maneira detalhada e compartimentalizada, para um
regime de governança que estabelece os parâmetros do sistema, de modo que
a auto regulação entre pessoas e organizações alcance os resultados esperados
(GRAAF e PAANAKKER, 2015).
Agranoff (2006; 2007) reforça a visão de que o Estado, com seus papéis
compartilhados de política e estratégia, deixou de ser o lócus exclusivo da
resolução dos desafios públicos, de modo que a capacidade dos governos de
desempenharem, de modo efetivo, suas atribuições, passou a depender de
processos colaborativos.
O termo governança se volta, então, para uma relação entre o Estado, a
sociedade e o mercado, visando resultados que são percebidos por todos. Indica
a “criação de uma estrutura ou uma ordem que não pode ser imposta
externamente e resulta da interação de uma multiplicidade de atores
influenciando uns aos outros na condução dos problemas coletivos” (KOOIMAN
e VAN VLIET, 1993, p.64).

34
Ansell e Gash (2007), definem governança como o processo de influenciar
as decisões e as ações nos setores privados e público, ao passo que Fukuyama
(2013) como capacidade do governo de fazer e fazer cumprir regras, e de
fornecer serviços. Rhodes (1996), por sua vez, identificou que a aplicação do
termo pode referir-se, pelo menos, a seis aspectos: estado mínimo, governança
corporativa, a nova gestão pública, 'bom governo', sistemas sócio-cibernéticos e
redes auto-organizadas.
Dallabrida (2014a) sistematizou os vários sentidos do termo governança
em seis vertentes principais de abordagem, confirmando seu caráter
polissêmico. São elas: mecanismo para diminuição das atribuições do Estado;
forma de dirigir e controlar empresas e corporações; adoção de práticas
empresariais na gestão pública; enfoque da boa governança disseminado por
organismos multilaterais; desenvolvimento de sistemas avançados de tecnologia
da informação na gestão pública; e auto-organização de redes.
As pesquisas que tratam das interações entre esses diversos atores na
formulação

e

implementação

de

políticas

públicas,

bem

como

da

descentralização da ação pública para demais setores da sociedade, têm
contribuído para a constituição do conceito de governança pública (GRAY, 1989;
AGRANOFF, 2007; ANSELL e GASH, 2007; EMERSON et al, 2011).
A governança pública, campo onde concentra-se este estudo, também
pode ser estudada e entendida sob a ótica de um novo modelo, posterior à NGP.
Nesse novo paradigma, os cidadãos e as organizações, públicas e privadas são
“[...] chamados de parceiros ou partes interessadas, com os quais o setor público
constrói modelos horizontais de relacionamento e coordenação” (OSBORNE,
2010; SECCHI, 2009).
No tocante aos atributos constitutivos da governança, Fukuyama (2013)
considera que capacidade e autonomia são duas dimensões presentes, onde a
capacidade consiste nos recursos e no grau de profissionalização da burocracia.
O autor observa que a qualidade da governança é, em última análise, uma
função da interação entre capacidade e autonomia; entretanto, esses mesmos
descritores, quando tratados de forma independente, são inadequados como
medida de qualidade de governo.
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Peters (2013), aborda governança numa concepção de direção que
contempla quatro funções a serem desenvolvidas para se governar:
estabelecimento de metas, coerência e coordenação de metas, implementação,
responsabilização e avaliação”.
Observa-se, assim, que governança é um conceito em construção,
associado a distintos referenciais – epistemológico, técnico, político e
administrativo. Nesses vários campos, a emergência do conceito está vinculada
aos

anseios

de

aprimoramento

da

gestão

pública,

decorrentes

das

transformações do papel do Estado e suas implicações nos modelos de gestão,
de modo a fazer frente aos problemas públicos cada vez mais complexos, e às
novas demandas e modo de interagir da sociedade contemporânea.
Sob a ótica dos desafios postos ao Estado contemporâneo e à sua gestão,
Martins e Marini (2014a, p.43) ponderam sobre a necessidade do conceito
dialogar com os principais descritores de governança pública abordados na
literatura, quais sejam: “desenvolvimento de qualidades e capacidades
institucionais; formação de redes colaborativas; gestão do desempenho; e valor
público” (Figura 2).
Figura 2. Cadeia de Governança: os Elementos da Nova Governança
Pública.

Fonte: MARTINS E MARINI (2014a)
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Dessa maneira, a definição adotada nesta pesquisa segue a proposta
desses autores, que se relaciona intrinsecamente com a dinâmica da
governança pública contemporânea, conforme explicitado abaixo e na Figura 2:
[...] governança pública é um processo de geração de valor
público a partir de determinadas capacidades e qualidades
institucionais; da colaboração entre agentes públicos e privados
na coprodução de serviços, políticas e bens públicos; e da
melhoria

do

desempenho.

[...].

Governança

pública

é

capacidade de governo; é governar em rede de forma
colaborativa; é governar orientado para resultados; todos estes
elementos

juntos

para

gerar

valor

público

sustentável.

(MARTINS e MARINI, 2014a, p 44)

Segundo os autores, o descritor “Capacidade de Governo” está
relacionado à liderança (converge interesses setoriais e individuais em prol dos
objetivos da organização); ao domínio de competências (conhecimento,
habilidades e atitudes); à prontidão para atuar (ser capaz de responder às
demandas em tempo oportuno); e ao desenho institucional, que corresponde à
configuração jurídico-institucional, que pode limitar ou promover o desempenho
e a cooperação.
Os componentes do resultado e do esforço influenciam e são
influenciados diretamente pelos elementos clássicos do desempenho – os
insumos, as atividades, as entregas e os impactos – e todos convergem para a
determinação do valor público gerado (MARTINS, 2018).
No tocante ao descritor “Valor Público”, este pode ser explicado como a
dimensão que o público beneficiário atribui à entrega do poder público,
envolvendo percepções de satisfação e qualidade quanto a essas entregas.
Segundo Moore (1994), a tarefa de um gerente do setor público é criar valor
público, de modo que este deve ser o foco da estratégia e da governança. Deve
dialogar com os padrões profissionais, com a qualidade das entregas e a
satifação do beneficiário frente a estas.
É sabido que o governo exerce um papel central como garantidor dos
valores públicos, mas estes não são de sua competência exclusiva. Para
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Jorgensen e Bozeman (2007), o governo não é o único conjunto de instituições
com obrigações de valor público, visto que os atores privados também possuem
obrigações de igual natureza. Esse postulado reforça a importância de ações
colaborativas entre instituições públicas, sociedade e mercado, a exemplo do
Proadi-SUS – Anvisa, objeto desta pesquisa, na geração de valor público.
Por fim, o descritor “Governança Colaborativa”, teoria central desta
pesquisa, é tratado como “a ciência e a arte de gerar valor público de forma
conectada” (MARTINS e MARINI, 2014). Dialoga com o novo modo de operação
da sociedade contemporânea, hiperconectada; consiste, em essência, na
concepção de redes entre instituições das mais diversas naturezas (púbicopúblico, público-privado, privado-privado), e entre estas e a sociedade,
convergindo para a perspectiva de geração de valor público.
Governança colaborativa: redes, parcerias, colaboração e os modelos
explicativos da governança colaborativa
Como exposto, a governança colaborativa é uma das vertentes da
governança pública contemporânea. Apresenta-se como uma possibilidade das
organizações responderem aos novos dilemas da sociedade, que se organiza
não somente em hierarquias e mercados, mas, sobretudo, em redes altamente
potencializadas pela difusão da internet e das novas tecnologias de informação
e comunicação.
Nesse contexto, Emerson (2018) destaca que o governo deixa de ser,
cada vez mais, o principal motor de mudança em questões de política pública,
gestão e entrega de serviço, que passa a ser realizada por uma complexa matriz
e arranjos institucionais híbridos entre setores público, privado e sem fins
lucrativos.
Martins e Marini (2014) consideram que a governança colaborativa
comporta três dimensões: (i) colaboração e integração intra e interinstitucional;
(ii) interação e engajamento com a sociedade civil; (iii) conformação de parcerias
e redes multiorganizacionais.
Importante destacar os elementos presentes nas dimensões acima, para
uma melhor compreensão da dinâmica envolvida na governança colaborativa. O
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primeiro deles, “redes” se constituem como meios estratégicos para
agrupamento de recursos, exploração mútua e criação de conhecimento. Abrem
novas possibilidades, permitem a cocriação, viabilizam soluções que as
organizações, sozinhas, não seriam capazes de alcançar (MARTINS e MARINI,
2014; AGRANOFF, 2006).
Alguns autores argumentam que as redes estão substituindo as
hierarquias, a exemplo de Castels (1996) e Klijn e Koppenjan (2012). Embora o
número de relacionamentos colaborativos entre Estado – Sociedade – Mercado
seja crescente, Agranoff (2006), por sua vez, considera que as conexões em
rede parecem se sobrepor à hierarquia, em vez de atuar como um substituto
para elas, pois as habilidades de atuação em rede não substituem,
necessariamente, o conjunto de habilidades internas das instituições.
De todo modo, é certo que os gestores públicos estão enredados em uma
série de redes colaborativas horizontais e verticais (CASTELLS, 1996). Essas
redes se caracterizam por serem inter e multi-organizacionais, e diferem das
redes sociais, na medida em que estas envolvem “nós interligados por relações
sociais” (AGRANOFF e McGUIRE, 1999).
A abordagem de rede assume que os atores são mutuamente
dependentes e não podem alcançar seus objetivos sem os recursos que são
possuídos por outros atores (KLIJN e KOPPENJAN, 2012).
Rhodes (1996) ressalta a relevância das características de reciprocidade
e interdependência das redes intergovernamentais, de modo que a colaboração
entre os atores partícipes das redes é requisito essencial para que se possa
alcançar os resultados pretendidos.
O segundo elemento de destaque diz respeito às “parcerias”, que se
configuram como mecanismos que viabilizam a implementação de arranjos em
rede. Estão ancoradas em colaboração, compartilhamento, interdependência, na
convergência de interesses e valores, contrapondo-se aos modelos hierárquicos
(MARTINS, 2016).
A OCDE (1990, p. 18), por sua vez, define parcerias como “sistemas
formalizados de cooperação, baseados em arranjos legais de relacionamento ou
entendimentos informais de relacionamentos, de trabalho cooperativo e de
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adoção mútua de planos entre instituições; envolvendo entendimentos
programáticos, compartilhamento de responsabilidades, recursos, riscos e
benefícios, em determinados períodos de tempo”.
Parcerias também diferem de prestação de serviços. Esta última pode
ocorrer independente do alinhamento de valores e objetivos. Requer
capacidades organizacionais, tanto na burocracia pública quanto nas
organizações da sociedade civil, na medida em que se materializa em contratos
administrativos (MARTINS, 2016). Igualmente, as parcerias diferem do processo
de cooperativismo, visto que este caracteriza-se pelo monopólio de
representação das partes interessadas, como também diferem das técnicas
consultivas, que não permitem fluxos bidirecionais de comunicação e
deliberação multilateral (ANSELL e GASH, 2007).
O terceiro aspecto trata da “colaboração”, percebida como cerne da
governança colaborativa. Gray (1991), em trabalho que analisou nove artigos,
cujos objetos de estudo contemplavam ampla variedade de alianças
colaborativas, identificou a contribuição de seis teorias no aporte de elementos
para explicar a colaboração: (1) teoria da dependência de recursos; (2) teoria do
desempenho social corporativo / teoria da economia institucional; (3) teoria da
gestão estratégica / teoria da ecologia social; (4) teoria da microeconomia; (5)
teoria institucional / ordem negociada; e (6) teoria política. O Quadro 3,
sistematiza os principais achados do trabalho, elencando os elementos
presentes nessas teorias que ajudam a explicar as pré-condições, o processo
colaborativo em si e os resultados deste.
Nesse contexto, colaboração é “um processo pelo qual as partes que
veem diferentes aspectos de um problema podem explorar construtivamente
suas diferenças e buscar soluções que vão além de sua própria visão limitada
do que é possível” (GRAY, 1989, p.5, tradução nossa). Pode ser vista como a
gestão profícua de diferenças em busca de soluções, e não a minimização do
interesse próprio ou o fim do conflito. Colaboração envolve interdependência, diz
respeito a decisões conjuntas e responsabilidade coletiva.

Logsdon: Altas
apostas e Alta
interde

Pré-condições

Não é bem
descrito nesta
teoria

Logsdon:
Problemas
concretos

Processo

Resultados

pendência

Dependência
de recursos

Questão
colaborativa

Pasquero: Distribuição
de riscos e custos de
cumprimento de metas

Pasquero:
Institucionalização das
mesas redondas como
mediadoras entre
ideias filosóficas e
soluções práticas de
problemas; princípio da
responsabilidade
compartilhada

Pasquero: Confluência
de condições macro
sociais

Performance social
corporativa / economia
institucional

Selsky: Três níveis de
entendimento

Não é bem descrito
nesta teoria

Westley and
Vredenburg: Grau de
organização de
domínio do problema
e motivação para
colaborar

Gerenciamento
estratégico / ecologia
social

Fleischer:
Estrutura de
federações de

“Black Box”

Fleischer:
Necessidade de
maximizar
eficiência e
reduzir custos de
transação

Microeconomia

Quadro 3. Mapeando os artigos por tópico e perspectiva teórica.

Sharfman, Gray and Yan:
Sobrevivência depende da

Sharfman, Gray and Yan:
Mudanças no ambiente e na
aliança requerem
realinhamento de aliança
com o ambiente

Westley and Vredenburg:
Necessidade de construir

Roberts and Bradley: Filiação
voluntária, explícita; tomada
de decisão conjunta; regras
combinadas; processo
interativo, estrutura
temporária

Roberts and Bradley:
Propósito transmutacional
compartilhado

Sharfman, Gray and Yan:
Necessidade de melhorar a
legitimidade institucional;
necessidade de isomorfismo
com as forças ambientais
Nathan and Mitroff:
Fragmentação de mapa em
ordem negociada

Golich: Necessidade de
proteger interesses em
recursos comuns e
necessidade de regras de
governança

Política

Nathan and Mitroff:
Necessidade de alcançar um
entendimento
compartilhado e responder a
um problema

Institucional / Ordem
negociada
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Thomson e Perry (2006, p.21) sugerem que a colaboração é um processo
gradual; de natureza multidimensional, que progride à medida em que as
organizações

interagem,

por

meio

de

sequências

de

negociação,

desenvolvimento de compromissos e execução desses compromissos. Os
autores caracterizam o processo colaborativo como uma construção complexa
que

envolve

cinco

variáveis:

“governança,

administração,

autonomia

organizacional, troca e normas de confiança e reciprocidade”.
Para Bodin (2017), a colaboração é o principal mecanismo de
envolvimento nas relações entre atores públicos e privados, equilibrando os
diferentes interesses desses atores. Remete à governança colaborativa, que
reúne múltiplas partes interessadas, como governos, setor privado e sociedade
civil, e se dedica a viabilizar os meios para que esses atores possam colaborar,
apesar de suas diferentes naturezas, modos de operação e interesses. Estaria,
dessa forma, ligada ao funcionamento em rede de atores diversos, que atuam
conjuntamente para um determinado fim.
A concepção de governança colaborativa reflete uma operação em
arranjos multiorganizacionais, para resolver problemas que não podem ser
resolvidos de forma individual pelas partes interessadas. Agranoff (2007, pp. 84,
123 e 124) usou o termo “colaborarquia” para descrever a dinâmica das rede nas
relações entre as organizações – “redes são colaborarquias autogeridas”,
segundo o qual, “não são estruturadas ou organizadas de forma aleatória ou ao
acaso,

como

também

não

trabalham

sem

processos

definidos

[...]

gerenciamento em colaborarquias é simultaneamente similar e diferente do
gerenciamento em organizações hierárquicas”.
Conceitos mais amplos consideram que a governança colaborativa vai
além, ultrapassa as fronteiras das agências, os níveis de governo e as esferas
pública, privada e civil. Não se limita a arranjos formais e pode ter início não
somente no governo, como também na esfera privada e civil, para realizar um
propósito público (EMERSON et al., 2011).
Nessa perspectiva, a adoção da colaboração ao processo de governança
cria a perspectiva de aumento da qualidade da solução, com uma abordagem
mais abrangente do problema, diversificação da capacidade de respostas,
minimização do risco de impasse, consideração equitativa dos interesses dos
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atores no processo, sentimento de inclusão de um contingente abrangente de
atores sociais na solução dos problemas públicos (GRAY, 1989).
O fórum da governança colaborativa, na visão de Ansell e Gash (2007), é
sempre iniciado por órgãos públicos, inclui atores não estatais e todos se
envolvem na tomada de decisões, que ocorre por consenso. Além disso, o fórum
está organizado formalmente, funciona coletivamente e o foco da colaboração
está na gestão pública.
Emerson et. al (2011), por sua vez, consideram que o fórum colaborativo
é amplo e pode ser iniciado por qualquer uma das partes, sendo a governança
constituída por atividades de coordenação e monitoramento que permitem
desenvolver algum valor. Envolve ativamente os cidadãos, por meio de
ferramentas de diálogo e deliberação, visando a solução de problemas da
comunidade, como também a resolução de disputas com várias partes
interessadas para informar e moldar as decisões e políticas públicas (HENTON
ET AL. 2005).
Ansell e Gash (2007; p. 544), explicam que a governança se refere a “um
arranjo de governo em que um ou mais órgãos públicos envolvem diretamente
as partes interessadas não estatais em um processo de tomada de decisão
coletiva, onde o fórum é formal, orientado por consenso e deliberativo e que visa
fazer ou implementar políticas públicas ou gerenciar programas ou ativos
públicos.”
A tomada de decisão coletiva implica em responsabilidade compartilhada
com outras partes interessadas, que podem ter opiniões divergentes ou até
mesmo opostas. Exige que as partes vejam seu relacionamento sob uma nova
perspectiva, na qual compartilham a responsabilidade com seus parceiros.
(WEECH-MALDONADO e MERRILL 2000). Para Bodin (2017), a tomada de
decisão coletiva está diretamente relacionada à construção da responsabilidade
compartilhada com o processo colaborativo, onde todos passam a ser
responsáveis pelos ganhos e pelas perdas.
Gray (1989, p. 263) rejeita a noção de que as partes devem abrir mão ou
comprometer seus interesses para chegar a um consenso durante o processo
colaborativo. Ela argumenta que o incentivo para colaborar é "aumentado
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quando as partes veem uma oportunidade direta de perseguir seus próprios
interesses"
Em que pese a complexidade envolvida na dinâmica e o conjunto de
atributos necessários, Ansell e Gash (2007) consideram que a demanda por
colaboração tem aumentado nas organizações muito em decorrência da geração
crescente de conhecimento, que tem se tornado cada vez mais especializado e
distribuído em vários campos. Associada a essa situação, as estruturas
organizacionais também se tornaram mais complexas e interdependentes.
Sobre este último aspecto, Agranoff e McGuire (2001) indicam que quanto
maior for a situação de interdependência entre as organizações partícipes de um
acordo, maior será a demanda de coordenação e colaboração para que os
resultados possam ser satisfatórios.
No tocante aos passos do processo colaborativo, é possível dizer que se
organizam em três fases gerais: a primeira consiste na definição do problema
que contempla, além da definição em si, a identificação das partes interessadas
e a inserção dessas partes na mesa de colaboração. A segunda fase trata da
definição de direção: prevê o estabelecimento de regras básicas, criação da
agenda de negociações, a busca de opções e a obtenção de acordo. A terceira
e última fase diz respeito à implementação e consiste em lidar com os
constituintes, construir apoio para o acordo e garantir o cumprimento (GRAY,
1989)
As variáveis críticas e iniciais para a colaboração, descritas por Emerson
et al. (2011) como “drivers”, funcionam como direcionadores do processo
colaborativo. Envolvem a liderança, os incentivos internos e externos para
colaborar, a interdependência entre os atores partícipes e as incertezas, que
levam o grupo ao processo de colaboração na expectativa de reduzir riscos. De
acordo com os autores, quanto mais “drivers” estiverem presentes e forem
reconhecidos pelas partes interessadas, maior a probabilidade de ocorrer a
colaboração.
Ansell e Gash (2007) observam como variáveis críticas as condições
iniciais, que funcionam como alavancagem ou não do processo colaborativo; a
liderança, que pode mediar e facilitar o desenvolvimento do processo; o desenho
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institucional, enquanto o arcabouço de regras e estruturas facilitadoras da
dinâmica colaborativa; e o processo colaborativo propriamente dito.
As condições iniciais, ou de arranque, ocupam um lugar de destaque nos
modelos explicativos da governança colaborativa, e são determinantes para
deflagrar ou não início da colaboração. Abrangem o histórico anterior de
relacionamento entre as partes (marcado por conflito ou cooperação); os
incentivos que estão postos para as partes interessadas participarem do
processo, e que dependem das expectativas sobre os resultados, tempo e
energia dispendidos na colaboração; e, por fim, os desequilíbrios de poder e
recursos entre as partes (ANSELL e GASH, 2007).
Sobre o aspecto da liderança, Bodin (2017) sugere que o processo
colaborativo demanda uma gama de qualidades de liderança, e que a
cooperação pode ser ampliada, na medida em que o exercício da liderança for
adequado. Assim, é necessário ocupar uma posição central, ter credibilidade
técnica (limitações cognitivas, por exemplo, impõem restrições à coordenação
que pode ser efetivamente realizada), atuar como ponte ou corretagem, facilitar
o diálogo, ser capaz de induzir os outros atores para que cumpram seus
compromissos, explorar ganhos mútuos e mediar os riscos, de modo que outros
atribuam mais atenção a esforços colaborativos menos propensos a riscos.
Em síntese, a colaboração requer uma liderança facilitadora, menos
invasiva, que assegure a integridade da construção de consensos, cujo caráter
mais intervencionista se faz necessário apenas quando as partes são ineficazes
para explorar o ganha-ganha da colaboração, e que seja capaz de absorver altos
custos de transação iniciais (ANSELL e GASH, 2007; EMERSON et al., 2011).
No que concerne à operação propriamente dita do processo colaborativo,
alguns fatores parecem ser cruciais. Um deles é o diálogo face a face, que se
comporta como elemento maior do que um meio de negociação, contribuindo
para identificar problemas,

reduzir estereótipos, quebrar barreiras de

comunicação que impedem a exploração de ganhos mútuos, e para estabelecer
confiança entre as partes interessadas (BENTRUP, 2001).
O diálogo face a face também está presente no modelo de governança
colaborativa proposto por Ansell e Gash (2007), descrito na Figura 3, que
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contempla elementos adicionais referentes à construção de confiança,
compromisso com o processo colaborativo e visão compartilhada de futuro.
Sobre a construção de confiança, os autores ressaltam que é demorada, exige
compromisso de longo prazo e, paradoxalmente, a falta de confiança entre as
partes interessadas também pode ser um ponto de partida para a governança
colaborativa.
Figura 3. Um Modelo de Governança Colaborativa

Fonte: ANSELL E GASH (2007, tradução nossa)
Concatenando os elementos e descritores aqui apresentados, é possível
verificar que uma variedade de estruturas e modelos foi desenvolvida para
explicar a governança colaborativa, contribuindo para uma melhor compreensão
do conceito e da dinâmica desse processo.
Emerson (2018) considera que essas proposições variaram de análises
de rede, enfatizando as relações entre as organizações, a modelos que se
concentraram na dinâmica interpessoal e construção de capacidade. Também
destaca abordagens com foco na negociação e gestão de conflitos, além de
modelos que incorporam condições antecedentes e insumos essenciais para a
produção de resultados colaborativos efetivos, a exemplo do proposto por Ansell
e Gash (2007).
Emerson et al (2011) expandiram a definição de Ansell e Gash para
contemplar um amplo conjunto de agentes, estruturas, processos e ações que
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delineiam a colaboração entre organizações. Enfatizaram a natureza
transfronteiriça da colaboração e não limitaram a governança colaborativa aos
esforços iniciados pelo governo.
Pelas razões acima, a presente pesquisa adota a estrutura proposta por
Emerson et al. (2011), denominada “Regime de Governança Colaborativo”,
como modelo teórico, pois fornece um modelo explicativo para a governança
colaborativa

que

contempla

elementos

dos

diversos

conceitos

aqui

apresentados, possibilitando explorar os componentes dos sistemas de
governança de políticas, programas de cooperação e parcerias, que envolvem
partes interessadas governamentais e privadas, como é o caso selecionado para
estudo: o Proadi-SUS – Anvisa.
O Regime de Governança Colaborativa – RGC
O modelo proposto por Emerson et al. (2011) para a governança
colaborativa tem como ponto de partida o conceito ampliado elaborado pelos
autores, a partir da revisão e sistematização de uma gama de literatura sobre
pesquisas, práticas, outras estruturas, teorias e modelos desse novo campo, que
reforçam a característica multifacetada e transfronteiriça da governança:
"Governança multipartner, que podem incluir parcerias entre o
estado, o setor privado, a sociedade civil e a comunidade, bem
como acordos governamentais e arranjos híbridos, como as
parcerias público-privadas e privado-sociais e regimes de
cogestão (Agrawal e Lemos, 2007). Também inclui uma
infinidade de colaboradores comunitários envolvidos na gestão
coletiva de recursos (que frequentemente convida à participação
de órgãos públicos), bem como estruturas colaborativas
intergovernamentais, [...], entre outros tipos de acordos de
colaboração

iniciados

nos

setores

privado

ou

cívico.”

(EMERSON ET AL., 2011, p. 3)

Essa definição permite que a governança colaborativa seja usada como
uma construção analítica mais ampla, de modo que a estrutura / modelo dela
decorrente pode ser compreendida como um mapa conceitual que possibilita
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situar e explorar as várias dimensões, componentes e elementos de sistemas de
governança colaborativa.
Em síntese, o modelo é constituído por três dimensões dispostas em
multicamadas, onde os componentes são colocados para trabalhar juntos, de
maneira não linear e interativa, para produzir ações que levam a resultados e
estes, por sua vez, geram adaptação em toda a estrutura. (Figura 4)
A camada mais externa representa o “Contexto Geral do Sistema”, que
circunda

a

camada

seguinte,

referente

ao

“Regime

de

Governança

Colaborativa”. Este, por sua vez, alberga a “Dinâmica de Colaboração com suas
Ações”
Figura 4. Estrutura Integrativa da Governança Colaborativa

Fonte: EMERSON ET AL. (2011, P. 6)
No Contexto Geral do Sistema estão dispostas as influências e os fatores
de naturezas diversas (políticas, jurídicas, socioeconômicas, ambientais e
outras), que são capazes de afetar o Regime de Governança Colaborativa. Da
mesma forma, o RGC também pode produzir influências sobre o CGS, por meio
dos impactos que são gerados por suas ações colaborativas.
Os elementos constituintes do Contexto Geral do Sistema geram
oportunidades e restrições que incidem sobre a dinâmica da colaboração, do
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início e ao longo do tempo em que ela se desenvolve. Neles estão incluídos, por
exemplo, as condições de recursos que precisam ser melhoradas, aumentadas
ou limitadas; as estruturas administrativa, regulatória e jurídica; a dinâmica
política e relações de poder das comunidades, entre os níveis de governo, e
entre estes. Também contempla o histórico de conflito entre interesses
reconhecidos pelas partes, eleições, crises econômicas e ambientais, ou seja,
toda a sorte de eventos que podem gerar novas possibilidades ou desafios.
Do Contexto Geral do Sistema surgem os Direcionadores – Drivers – que
incluem a liderança, incentivos consequentes, interdependência e incerteza.
Estes funcionam como impulsionadores essenciais da colaboração, pois sua
atuação ajuda a iniciar e definir a direção do RGC.
O RGC constitui um recurso central na estrutura, abrangendo o sistema
de tomada de decisão no qual, segundo os autores, a “colaboração
transfronteiriça / transorganizacional representa o padrão predominante de
comportamento e atuação” (EMERSON ET AL, 2011). Contempla a dinâmica
colaborativa e as ações colaborativas que, juntas, moldam a qualidade e a
extensão em que um RGC é desenvolvido e eficaz.
Na camada mais interna do RGC encontra-se a Dinâmica Colaborativa,
estruturada em três componentes: engajamento com princípios, motivação
compartilhada e capacidade de ação conjunta. A atuação interativa e iterativa
desses componentes produz as ações colaborativas necessárias para
implementar o objetivo compartilhado do RGC.
Uma vez iniciada, “a dinâmica dos elementos de colaboração
transfronteiriça

(engajamento

com

princípios),

elementos

interpessoais

(motivação compartilhada) e elementos funcionais (capacidade de ação
conjunta) geram ações e resultados desejados” (EMERSON e NABATCHI,
2015).
As ações colaborativas podem gerar impactos dentro e fora do RGC,
como também potencial de adaptação tanto no contexto do sistema, quanto no
próprio CGR, modificando-os e retroalimentando toda a dinâmica de
funcionamento da estrutura.
Observa-se, assim, que o funcionamento da estrutura proposta por
Emerson et al. (2011) ocorre de modo cíclico, com fluxos bidirecionais de
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influência em cada camada e entre seus constituintes, estabelecendo relações
causais entre as dimensões e seus componentes e elementos.
Mais recente, Emerson e Nabatchi (2015) atualizaram a representação
gráfica do modelo, conforme Figura 5, mantendo os elementos e suas relações.
Figura 5. Modelo de Governança Colaborativa de Emerson e outros

Fonte: EMERSON e NABATCHI (2015)
Por fim, importa destacar o conjunto de dez proposições / hipóteses
elaboradas pelos autores e elencadas no Quadro 4, destinadas a explicar as
interações que ocorrem entre os componentes constitutivos do modelo de
Governança Colaborativa.
Quadro 4. Postulados sobre as relações causais entre os elementos
da Estrutura Integradora de Governança Colaborativa.
PROPOSIÇÃO
01

É preciso um ou mais direcionadores para deflagrar um RGC. Quanto mais
direcionadores presentes e reconhecidos pelos participantes, maior a
probabilidade de um CGR ser iniciado.

02

O engajamento com princípios é gerado e sustentado pela interação dos
processos de descoberta, definição, deliberação e determinação.

03

Interações repetidas e de qualidade, através do engajamento com princípios,
ajudar a promover confiança, entendimento mútuo, legitimidade interna e
compromisso compartilhado, gerando e sustentando motivação.
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04

A motivação compartilhada, uma vez gerada, aumentará e ajudará a manter o
engajamento com princípios e vice-versa, em um ciclo virtuoso.

05

O engajamento com princípios e a motivação compartilhada estimulam o
desenvolvimento de arranjos institucionais, liderança, conhecimento e
recursos, gerando e sustentando capacidade para ações conjuntas.

06

Os níveis necessários para os quatro elementos da capacidade de ação
conjunta são determinados pelo propósito do CGR, teoria compartilhada da
ação e resultados almejados.

07

A qualidade e extensão da dinâmica colaborativa depende da interações entre
princípios engajamento, motivação compartilhada e capacidade de ação
conjunta.

08

A probabilidade das ações colaborativas serem implementadas é maior
quando (i) uma teoria compartilhada da ação é identificada explicitamente
entre os parceiros de colaboração e (ii) a dinâmica colaborativa funciona para
gerar a capacidade necessária para a ação conjunta.

09

Os impactos resultantes da ação colaborativa tendem a estar mais próximos
dos resultados pretendidos, com menos consequências negativas indesejadas
quando são especificados e derivados de uma teoria de ação compartilhada
durante a dinâmica colaborativa.

10

Os RGC são mais sustentáveis ao longo do tempo quando se adaptam à
natureza e grau de impacto resultante de suas ações conjuntas.

Fonte: EMERSON ET AL. (2011). Elaboração e tradução nossa.
Maturidade Colaborativa: é possível mensurar?
Modelos de maturidade têm recebido grande atenção em uma série de
campos acadêmicos, referindo-se ao desenvolvimento de uma entidade
(organização, classe de objetos, indivíduos, processos etc.), ao longo de um
determinado período de tempo. Também é percebida como um caminho para
melhoria, além de fornecer base para comparação (KURIAKOSE et al., 2011).
Os múltiplos modelos de maturidade possuem como premissa comum o
fato de que “desenvolvem-se segundo um caminho previsível, estruturado e
decomponível em estágios sequenciais – níveis de maturidade - averiguáveis
mediante a presença de certas características e requisitos” (BRAMONT, p. 8,
2012).
Nesse sentido, os modelos de maturidade podem ser relacionados a um
ciclo, onde a entidade se desenvolve em direção ao nível mais alto, podendo ser
estabelecida, em tese, a “relação direta de quanto mais alto o nível de
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maturidade de uma determinada variável, mais desenvolvida ela estaria no
domínio avaliado” (KLIMKO, 2001, p. 271).
Os modelos de maturidade apresentam algumas propriedades em
comum, sintetizadas por Klimko (2001) como:
 Simplificação e uso de um número limitado de níveis de maturidade;
 Caracterização dos níveis de maturidade segundo requisitos que a
entidade deve atingir naquele nível.
 Ordenamento sequencial dos níveis de maturidade, partindo de um
nível inicial a um nível final de perfeição.
 Durante o desenvolvimento, a entidade avança de um nível para o
seguinte, sendo que nenhum nível pode ser abandonado.
Fraser et al. (2002) propuseram uma tipologia que caracteriza os modelos
de maturidade em três grupos: (i) Grades de maturidade, onde as linhas
expressam as atividades, e as colunas contêm a descrição dos níveis de
maturidade; (ii) Modelos de maturidade que seguem o conceito do Capability
Maturity Model (CMM), utilizado na engenharia de softwares e que se refere à
maturidade de capacidades; e (iii) Questionários que usam a escala Likert1.
Bramont (2012) postula que a adoção de modelos de maturidade
possibilita às organizações, ao observarem um determinado domínio, identificar
o desempenho atual e compará-lo com outras; definir metas e planos de melhoria
coerentes com a situação atual; avaliar o quão distante a organização se
encontra das metas desejadas; além de estimular a disseminação de boas
práticas e seu aprimoramento contínuo.
O campo da gestão tem sido profícuo na criação e disseminação de
modelos dessa natureza, onde são muito utilizados como forma de avaliar as
capacidades e o desempenho das organizações. A aplicação de técnicas de
avaliação de maturidade na gestão, tem sido associadas a processos,
desempenho, capacidade organizacional, projetos, tecnologias da informação
(MAYER et al., 2017).
Suas raízes neste campo remontam à noção de progressão em direção à
maturidade, perpassado por estágios – incerteza, despertar, iluminação,
Segundo Hair, Jr. et al. (2005) as escalas métricas quando usadas individualmente são
denominadas de escala Lickert, que podem ser utilizadas para mensurar intensões e/ou
probabilidades.
1
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sabedoria e certeza – noção essa que foi desenvolvida por Crosby (1979), no
âmbito da gestão da qualidade.
Martins e Costa (2017) observam que nos domínios da gestão estão
disponíveis diversos modelos de maturidade, muitos dos quais se baseiam em
escalas semânticas, compostas de estágios que vão do inicial (menos maduro)
a avançados (mais maduros), indicando uma correlação proporcionalmente
direta entre maturidade e desempenho.
Nesse sentido, esta pesquisa adota o constructo maturidade como “o grau
em que um processo ou atividade é institucionalizado e efetivado em toda a
organização”, conforme sistematizado por Martins e Costa (2017, p.16).
Na perspectiva de mensurar grau de maturidade (frequência e
intensidade) de um processo colaborativo, esses autores desenvolveram um
modelo de maturidade, tendo por referencial a definição de Emerson et al. (2011)
para o Regime de Governança Colaborativa.
A construção do instrumento observou os elementos e componentes do
RGC (Quadro 5). Entretanto, os autores tecem algumas observações quanto aos
ajustes realizados por eles:
 as variáveis do Contexto Geral do Sistema foram suprimidas. Os
autores argumentam não haver maiores implicações, pois o Regime
de Governança Colaborativo está contido no CGS, e não o inverso,
de modo que ficam preservados todos os seus constituintes,
inclusive os Direcionadores (Drivers). Além disso, o contexto foi
abordado por Emerson et al (2011) de modo superficial, com
exemplos de situações, sem caracterizá-lo de forma mais
abrangente.
 a dimensão cultura organizacional foi melhor explicitada como
componente da “Capacidade de Atuação Conjunta”.
 a categoria impacto/adaptação foi associada ao conceito de valor
público, de acordo com os preceitos de Moore (1995).
O instrumento utilizado para a mensuração da maturidade colaborativa do
Proadi-SUS – Anvisa (APÊNDICE 2), corresponde, assim, ao modelo
desenvolvido por Martins e Costa (2017), cujo detalhamento encontra-se seção
seguinte.
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“Teoria, Método e Criatividade são os três
ingredientes
ótimos
que,
combinados,
produzem conhecimento e dão continuidade à
tarefa dinâmica de sondar a realidade e
desvendar seus segredos”.
(MINAYO et al., 1994, p.7)

MÉTODO
Retoma-se, nesta seção, às perguntas orientadoras deste estudo, com o
intuito de melhor caracterizar o tipo de pesquisa, o método e as técnicas
aplicadas:
 “Qual o grau de maturidade colaborativa da parceria entre a Anvisa
e os Hospitais de Excelência, no âmbito do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do SUS? Quais atributos/elementos
dessa

colaboração

podem

ser

identificados

como

práticas

consolidadas e quais podem ser primorados?”
Para responder o questionamento acima, opta-se por uma abordagem de
natureza qualiquantitativa, de cunho exploratório e descritivo, orientada para a
prática, ou seja, origina-se desta e a esta retorna com proposições. Coutinho
(2014) ilustra a complementaridade entre as abordagens quantitativas e
qualitativas no processo de investigação, e a forma como ambas contribuem
para a geração do conhecimento (Figura 6).
Figura 6. Complementaridade entre as abordagens qualitativa e
quantitativa.

Fonte: COUTINHO (2014, p. 37)
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Sobre o método empregado, trata-se de um estudo de caso: o ProadiSUS, circunscrito à sua implementação junto à Anvisa, com o objetivo de avaliar
a maturidade dessa parceria e tecer propostas para seu aprimoramento, na linha
do que propõe Coutinho (2014, p. 32): “a investigação centra-se em um problema
da realidade social e nos sujeitos nela implicados, é orientada para a ação, para
a resolução de problemas que formam parte dessa realidade”.
De acordo com Creswell (2007), no estudo de caso o pesquisador explora
em profundidade um programa, um projeto, uma atividade. Yin (2001, p.32), por
sua vez, conceitua como uma “investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”.
Tais definições são aplicáveis a esta pesquisa, que avalia um caso: o
Proadi-SUS – Anvisa, em busca de compreender um fenômeno – a maturidade
colaborativa. Por tratar-se de estudo de caso único, não é possível uma
generalização dos achados, sendo esta a primeira limitação do método adotado.
Além disso, o estudo do caso selecionado para a pesquisa também se
configura como uma análise comparativa do conjunto de projetos que
conformam o Programa. Sobre a análise comparativa, entende-se que esta
aporta ganhos à investigação ao permitir a identificação de padrões ou eventos
recorrentes, dedução de semelhanças e divergências de elementos constantes,
e a compreensão acerca das regularidades de acontecimentos (BENDIX, 1963).
O modelo teórico proposto por Emerson et al. (2011) foi usado como
referencial explicativo da governança colaborativa. As motivações dessa
escolha, abordadas no referencial teórico, podem ser sintetizadas em três
pontos:
 elaborado a partir da ampla revisão e sistematização de literatura
sobre pesquisas, práticas, outras estruturas, teorias e modelos,
apresentando-se como um conceito ampliado de governança
colaborativa;
 reforça

a

característica

multifacetada

e

transfronteiriça

da

governança colaborativa, de modo que se aproxima do caso
estudado; e
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 possui modelo de maturidade colaborativa desenvolvido por Martins
e Costa (2017;), cujo instrumento para mensurar a maturidade foi
devidamente testado pelos autores. (MARTINS et al., 2018).
As etapas de pesquisa contemplaram a seleção da amostra, com o
mapeamento dos projetos Proadi-SUS; coleta dos dados, mediantes aplicação
do instrumento de maturidade colaborativa; e análise dos dados.
Seleção da amostra
A técnica de pesquisa utilizada para seleção da amostra foi exploratória,
com análise documental referente ao Proadi-SUS. Nessa etapa, buscou-se os
atos normativos no Diário Oficial da União (DOU), além de relatórios técnicos e
gerenciais produzidos pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa e pelos Hospitais
de Excelência, com o objetivo de obter informações a respeito dos projetos que
compõem o programa.
A coleta de dados em documentos disponíveis tem como vantagens a
economia de custo e tempo do pesquisador para sua obtenção, porém os
materiais podem estar incompletos ou serem imprecisos, o que se admite como
uma segunda limitação deste estudo (Creswell, 2007).
De posse das informações, buscou-se identificar os projetos aprovados
para o triênio 2018-2020, e que fossem desenvolvidos no âmbito da Anvisa, bem
como o seu objeto e as partes interessadas: sejam as unidades organizacionais
da Agência, responsável direta pela execução, como também o Hospital de
Excelência, conforme ilustrado na Figura 7. Registra-se que a totalidade dos
projetos em curso no referido triênio – onze projetos – foram selecionados como
amostra da pesquisa.
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Figura 7. Caracterização das parcerias dos projetos Proadi-SUS –
Anvisa, triênio 2018-2020.

Fonte: Elaborado pela autora.
Coleta e análise dos dados
Para a coleta dos dados foi utilizado o Instrumento de Maturidade
Colaborativa, elaborado por Martins e Costa (2017, p.18), disposto no
APÊNDICE 2, que consiste em um questionário com a sistematização das
dimensões, componentes e elementos do RGC em “uma matriz semântica
simplificada, com enunciados sintéticos dispostos em uma escala Likert com
sequência de valoração crescente [...]”.
A escala Likert foi apresentada em uma sequência valorativa de 0 (zero)
a 5 (cinco), onde 0 (zero) significa discordo totalmente e 5 (cinco), concordo
totalmente com a questão apresentada. As demais gradações entre os extremos
são interpretadas conforme a percepção do respondente, de modo a se evitar a
centralidade valorativa, conforme proposto originalmente pelos autores.
O cálculo do grau de maturidade colaborativa partiu da média aritmética
simples

das

pontuações

obtidas

em

cada

bloco

de

componentes:

Direcionadores, Dinâmica Colaborativa (Engajamento com Princípios, Motivação
Compartilhada, Capacidade de Atuação Conjunta), Ações Colaborativas e
Impactos/Adaptação. Tais componentes correspondem ao modelo de Emerson
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et.al. (2011). Igualmente, as pontuações obtidas nesses blocos de componentes
correspondem à média aritmética simples das questões (matriz semântica) que
caracterizam os elementos que integram o bloco de cada componente acima
referido. Os resultados das médias foram arredondados para uma casa decimal.
O constructo maturidade baseia-se em intensidade e frequência, de modo
que a interpretação adotada nesta pesquisa observou a seguinte faixa de grau
de maturidade: “imaturo”: média < 2; “intermediário”: média compreendida no
intervalo 2≤ x ≤4; e “maduro”: média > 4.
Mais do que possibilitar o ranqueamento dos projetos, a intenção neste
estudo é possibilitar discussões em torno de melhorias nos elementos do RGC,
proporcionando avanço na maturidade colaborativa.
A diferença de perspectiva entre as partes interessadas é calculada
mediante subtração dos valores das médias, em cada um dos componentes do
Regime de Governança Colaborativo, considerando a divergência significativa
aquela superior a 1,0.
Com o intuito de explorar a motivação acerca da preponderância de um
dos elementos constitutivos do componente “Direcionadores”, acrescentou-se a
seguinte pergunta, com campo aberto para resposta, ao final do questionário:
Dentre

os

direcionadores:

Liderança

-

Incentivos

para

Colaborar

-

Interdependência - Incertezas, qual você considera ter sido o mais importante
para deflagrar o regime colaborativo e por quê?
O instrumento foi disponibilizado eletronicamente para todas as partes
interessadas, por meio do aplicativo Microsoft Foms®, juntamente com a Ficha
de Consentimento, de preenchimento obrigatório. Além disso, foi realizado
contato com as partes interessadas, por e-mail, tanto da pesquisadora, quanto
da GGCIP/Anvisa, esta última, por ser a unidade organizacional da Agência que
coordena o Proadi-SUS, onde foi destacada a relevância da pesquisa para a
instituição e encaminhado arquivo com orientações gerais da pesquisa
(APÊNDICE 1). O contato com as partes interessadas foi realizado entre os dias
19 e 21 de março de 2020; retomado entre 29 e 30 de junho de 2020; e,
novamente, entre 01 e 02 de setembro de 2020.
Por tratar-se de média aritmética simples, o cálculo dos dados de
maturidade colaborativa foi realizada pelo programa Microsoft Excel®.
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“Se os estilos de vida e de produção se
assemelham e se interconectam socialmente,
há uma influência inusitada nas práticas de
gestão. Ao responder aos desafios da
complexidade e da instantaneidade (da
sociedade concetada em redes), as grandes
empresas, como as instituições públicas, cada
vez mais alteram seus processos de trabalho,
se modelam em redes e com interações mais
intensivas.”
(MOTTA, 2017, p.4)

RESULTADOS
Nesta parte são apresentados e analisados os resultados referentes aos
componentes e respectivos elementos do RGC, por projeto integrante do ProadiSUS – Anvisa e do programa em si, com vistas à análise da maturidade
colaborativa.
Da amostra selecionada – 11 projetos – era esperado o retorno de 22
questionários. Foram obtidas 24 respostas, onde dois projetos tiveram mais de
um respondente. O Projeto K: “Programa de Educação a Distância (EAD) para
Capacitação em Boas Práticas para o Funcionamento de Serviços de Saúde” foi
excluído da amostra, em virtude de não ter tido resposta por parte do Hospital
de Excelência.
Do total de projetos, 10 obtiveram respostas das partes interessadas,
representando 91% do conjunto, onde constam respostas dos cinco hospitais e
de todas as unidades organizacionais da Anvisa que participam do Programa,
de modo que a amostra é satisfatória para análise da maturidade colaborativa
do Proadi-SUS – Anvisa.
Análise da maturidade colaborativa por projeto.
Os resultados apresentados nesta etapa considera cada parceria
enquanto uma unidade de análise. Os dados foram compilados e tabulados
utilizando o sistema Microsoft Excel®. A análise comparativa do conjunto de
projetos observou as avaliações dos componentes do RGC e de seus
respectivos elementos constitutivos, buscando identificar as convergências e
divergências entre as percepções da partes interessadas; os padrões ou eventos
recorrentes; os elementos mais críticos, conforme detalhado a seguir.
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Projeto A / Proadi-SUS – Anvisa
No Projeto A, verifica-se pouca variação entre as médias das partes
interessadas, quando analisado cada componente do RGC, o que pode indicar
forte alinhamento entre estas e um regime colaborativo maduro (Gráfico 1).
Gráfico 1. Maturidade Colaborativa dos Componentes do RGC do Projeto
A / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
Em relação aos Direcionadores, os elementos de maior destaque são
Interdependência, Incentivos para Colaborar e Liderança, sendo este último o
que teve maior convergência de percepção (Tabela 2). Tal situação reforça o
postulado 1 de Emerson et al. (2011), segundo o qual, quanto mais drivers
estiverem presentes e forem reconhecidos pelas partes, maior a probabilidade
da colaboração acontecer. Neste componente, a variável Incentivos para
Colaborar obteve maior divergência de percepção entre as partes, sendo
bastante valorada pela PI 2.
Nas respostas à pergunta sobre os Direcionadores, as partes
interessadas identificaram a oportunidade trazida pelo Proadi-SUS e a
conjunção de esforços como qualificadores desses elementos:
“Motivo: soma de esforços entre as partes, considerando o
conhecimento de uma das partes acerta do tema [...] e da
outra parte [...] acerca de planejamento e execução das
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atividades previstas no

âmbito do projeto.”

(PARTE

INTERESSADA 1)
“[...] partir do reconhecimento da lacuna existente na
capacidade institucional de viabilizar tais transformações de
práticas e, por conseguinte, na qualificação das tomadas de
decisões [...], buscou a oportunidade de desenvolvimento da
parceria institucional para enfrentamento a essa dificuldade
de gestão.” (PARTE INTERESSADA 2)

A qualidade e a extensão da Dinâmica Colaborativa é influenciada
diretamente pelas interações entre seus elementos constitutivos: “Engajamento
com Princípios”, “Motivação Compartilhada” e “Capacidade e Ação Conjunta”.
No Projeto A, verifica-se que tais elementos obtiveram notas elevadas e muita
convergência de percepção entre as partes. O funcionamento azeitado dessas
três engrenagens reverbera na produção de ações colaborativas, item
responsável pela maior nota dentre os componentes do RGC, seguido pela
variável Impacto/Adaptação (Tabela 2).
Tabela 2. Maturidade Colaborativa do Projeto A / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

Direcionadores

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

Liderança

4,3

4,0

Incentivos para colaborar

3,5

3,7

5

4,2
4,0

4,0

4,3

Interdependência

5

4

4,5

Incerteza

2

3

2,5

Descoberta

3,5

4,5

4

Definição

4,8

Deliberação

4,3

3,8

4,0

Determinação

5

5

5,0

Confiança mútua

5

Engajamento
com
princípios

Dinâmica
Colaborativa

3,7

MÉDIAS
PROJETO

Entendimento
mútuo
Motivação
Legitimidade
compartilhada
interna
Comprometimento
compartilhado

4,3

5
4,5

4,4

4

3,5

4,3
3,9

4,3

4,5

4,0

4,3
4,1

3,5
4,6

3,7

3,9

4,4

4,5

4
4,0

4,5

4,4

4

3
3

4,3

4,4

3,9

4,3
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COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

MÉDIAS
PROJETO

Arranjos
institucionais/
procedimentais
Capacidade
de atuação
conjunta

Liderança

4

5,0

4,5

Conhecimento

4,5

5

4,8

Cultura
organizacional

4

4

4

4,7

4,8

4,8

Recursos
Ações colaborativas
Impactos/
Adaptação

5

Criação de valor público

4,5

Aprimoramento da colaboração

4

5

5

4,3

4,3

MÉDIA FINAL

5
5
4

4,3

5

5

4,5

4,5

5
4,8
4

5

5

4,4

4,4

4,4

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.
Projeto B / Proadi-SUS – Anvisa
A exemplo do projeto anterior, apresenta convergência de perspectiva
entre as partes quanto aos componentes do RGC, onde nenhuma variável teve
diferença superior a 1. Dinâmica Colaborativa e Ações Colaborativas foram os
componentes de maior convergência que, juntamente com Impactos/ Adaptação,
obtiveram as médias mais elevadas. O projeto B apresenta-se como um regime
de colaboração maduro, com média de 4,5 (Gráfico 2).

4,4
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Gráfico 2. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC do
Projeto B / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
No componente Direcionadores, a Liderança é o elemento de maior
destaque, com reconhecimento e valoração pelas partes interessadas quanto a
sua importância para deflagrar o regime colaborativo (Tabela 3). Sobre este
aspecto, Motta (1991, p.210) ressalta que “o líder é o indivíduo capaz de
canalizar a atenção dos participantes e dirigi-la para ideais comuns”.
O driver com maior divergência de percepção entre as partes foi
Incentivos para Colaborar (média 3). A análise da questão aberta contribui para
uma compreensão acerca dessa variação tão alta, na medida em que a PI 1
destaca a predominância do interesse público, na relação entre as partes, como
um fator de motivação, frente a oportunidade gerada pelo Proadi-SUS. Além da
Liderança, a PI 2 apontou o driver Incertezas como uma alavanca para deflagrar
a colaboração.
Tabela 3. Maturidade Colaborativa do Projeto B / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS MÉDIAS PARTE
CONSTITUTIVOS
INTERESSADA 1
Liderança
Direcionadores

4,7

MÉDIAS PARTE
MÉDIAS PROJETO
INTERESSADA 2
4,7

Incentivos para colaborar

5

Interdependência

3

3

3

Incerteza

3

3

3

3,9

3,9

2

4,7
3,2

3,2

3,5

3,5

3,5
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COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS MÉDIAS PARTE
CONSTITUTIVOS
INTERESSADA 1

Engajamento
com
princípios

Dinâmica
Colaborativa

Descoberta

4

Definição

5

4

4,5
4,8

Determinação

5

5

5,0

Confiança mútua

5

4,5

4,8

5

5

5

3,5

5

4,8
4,6

5

4,6

5
4,7

5,0

4,6

4,3
4,7

Comprometimento
compartilhado

5

Arranjos
institucionais/
procedimentais

4

4,7

4,3

Liderança

5

4,7

4,8

Conhecimento

5

Cultura
organizacional

5

5

5

4,8

4,3

4,6

Recursos
Ações colaborativas
Impactos/
Adaptação

4

Deliberação

Entendimento
mútuo
Motivação
Legitimidade
compartilhada
interna

Capacidade
de atuação
conjunta

MÉDIAS PARTE
MÉDIAS PROJETO
INTERESSADA 2

5

Criação de valor público

5

Aprimoramento da colaboração

5

4,8

5

5

5

5

5

MÉDIA FINAL

4

5
4,5
4

4,7

4,7

5

4,3

4,3

4,6
4,7

4,5

5

5

4,7

5
4,8
4,5

4,8

5

5

4,6

4,6

4,3

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.
Projeto C / Proadi-SUS – Anvisa
Neste projeto, verifica-se que as partes interessadas apresentam relativa
convergência de percepção quanto aos componentes do RGC, excetuando-se
Impactos/ Adaptação, cuja diferença é de 1,7. A parceria obteve uma média geral
de 4.3, podendo ser considerada madura (Gráfico 3).
Gráfico 3. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC e
Projeto C / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
No componente Direcionadores, observa-se que Incerteza se constitui
como elemento de maior divergência de percepção entre as partes (2). Isso pode
ser explicado em razão da natureza do objeto da colaboração, visto tratar-se da
adoção de um padrão internacional. Por sua vez, os elementos mais
convergentes e de maior valoração pelas partes interessadas foram Incentivos
para Colaborar e Interdependência (Tabela 4). Nas respostas à questão aberta,
as partes ressaltaram a importância do produto gerado pela parceria, que não
poderia ter sido obtido apenas por uma das partes e a oportunidade gerada pelo
Proadi-SUS.
“[...] colocará em evidência o trabalho da Anvisa, aumentará
a rastreabilidade de produtos e substâncias, e tornará mais
célere o processo de registro de medicamentos no país.”
(PARTE INTERESSADA 1)
“A interdependência talvez seja o mais sensível, pois consiste
em um trabalho mútuo em prol de um objetivo comum para
melhorar a qualidade de processos relativos a medicamentos
no Brasil.’ (PARTE INTERESSADA 2)

A Dinâmica Colaborativa possui perspectivas convergentes entre as
partes interessadas, onde o elemento Descoberta, integrante do Engajamento
com Princípios, apresenta maior alinhamento e valoração pelas partes. Na
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Motivação Compartilhada, que é um componente essencialmente relacional, a
Legitimidade Interna, caracteriza-se por maior divergência (1.5), enquanto o
Comprometimento Compartilhado, por menor valor, da mesma forma que o
elemento Cultura Organizacional, integrante da Capacidade de Ação Conjunta.
Tais situações podem explicar a baixa valoração atribuída pela PI1 ao
componente Impacto/Adaptação (Tabela 4).
As Ações Colaborativas produzidas pela parceria apresentam médias
elevadas, entretanto, a PI 1 considera que tais ações impactam menos na
geração de valor público e na produção de adaptações no regime colaborativo,
quando comparado com a análise realizada pela PI 2, conforme detalhado na
Tabela 4.
Tabela 4 Maturidade Colaborativa do Projeto C / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
Liderança
Direcionadores

3,7

4

5

Interdependência

5

5

5

Incerteza

3

5

4

Descoberta

5

5

5

Definição

5

Deliberação

5

3,8

4,4

4,5

5

4,8

5

4,5

4,8

5

4

4,5

Determinação
Confiança mútua
Entendimento
mútuo
Motivação
compartilhada Legitimidade
interna
Comprometimento
compartilhado

4,2

3,8

4,9

4,5

3,5

4,8

4,8

4,4

4,4

3,8

4,3

5

4,3
3

4,7

4,3

4,5

Liderança

3

4

3,5

Conhecimento

4

Cultura
organizacional

2

3

2,5

3,3

4,3

3,8

Recursos

5

4,1

4,5

4,6

4,1
4,2

3

3,4

4,5

4,1

3

Arranjos
institucionais/
procedimentais
Capacidade
de atuação
conjunta

5

4,2

5

3,8

Incentivos para colaborar

Engajamento
com
princípios

Dinâmica
Colaborativa

MÉDIAS PARTE MÉDIAS PARTE
INTERESSADA INTERESSADA MÉDIAS PROJETO
1
2

4,5

3,8
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MÉDIAS PARTE MÉDIAS PARTE
INTERESSADA INTERESSADA MÉDIAS PROJETO
1
2

COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
Ações colaborativas

4

Criação de valor público

Impactos/
Adaptação

3,5

Aprimoramento da colaboração

3

4

4

3,3

3,3

MÉDIA FINAL

5
5
5

5

5

5

5

3,9

4,5
4,3
4

4,5

4,5

4,1

4,1

4,7

4,3

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.

Projeto D / Proadi-SUS – Anvisa
No tocante aos componentes do RGC, o Projeto D caracteriza-se por
convergência de percepção entre as partes interessadas, onde a maior diferença
foi registrada nos Direcionadores. Os demais componentes apresentaram média
elevadas, com destaque para as Ações Colaborativas, variável melhor avaliada
pelas partes. A parceria em questão pode ser considerada madura, com média
final de 4,4 (Gráfico 4).
Gráfico 4. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC e
Projeto D / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
No componente Direcionadores, a Interdependência e Liderança foram os
elementos mais convergentes, e de maior valoração pelas partes interessadas.
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Já a variável Incerteza, obteve maior divergência de percepção (2,0), com a PI
1 atribuindo menor valor – 2,0 (Tabela 5).
Analisando as respostas referentes à questão aberta, ambas apontaram
a Interdependência como a força motriz para alavancar a colaboração,
ressaltando a conjunção de capacidades das partes para obtenção do objetivo
pretendido.
A esse cenário, alia-se o destaque feito pela PI 2, quanto ao fato da
parceria estar em seu segundo triênio de execução (início do trabalho conjunto
ocorreu em 2015), demonstrando a potencialidade deste RGC para gerar Ações
Colaborativas. Outro aspecto relevante, diz respeito à elevada capacidade
dessas ações em produzir valor público e adaptação na parceria, tendo em vista
as médias atribuídas pelas partes a esses componentes – 5 e 4,4,
respectivamente (Tabela 5).
Em relação ao componente Dinâmica Colaborativa, observa-se no
Engajamento com Princípios uma maior convergência e valoração nos
elementos Determinação, com reconhecimento quanto a boa estruturação,
dinâmica e produção resultante do processo decisório; e Definição, com forte
alinhamento de propósitos. Esta situação pode ser explicada pelo tempo de
existência da parceria (6 anos), que conta com a mesma equipe nesse período.
Segundo Emerson et al. (2011), cada partícipe do RGC traz um conjunto de
atitudes, valores, interesses, culturas e mandatos das suas organizações, sendo
importante fazer com que as pessoas ''certas'' cheguem à mesa para que haja
um bom diálogo face a face e a possibilidade de gerar determinações justas e
eficazes, o que pode ser o caso em questão. (ANSELL e GASH, 2007).
O componente Motivação Compartilhada, por sua vez, possui nos
elementos Confiança e Entendimento mútuos as suas fortalezas, ao passo que
o Comprometimento Compartilhado obteve menor média atribuída pelas partes.
Em relação aos dois primeiros, o desenvolvimento da confiança acontece à
medida que as partes trabalham juntas, sendo um elemento central no regime
colaborativo e que contribui para gerar entendimento, ou seja, a capacidade das
partes de entenderem as posições e os interesses uma da outra.
Esperava-se que o bom desempenho nesses elementos impactasse no
Comprometimento Compartilhado, que permite aos participantes ultrapassar os
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limites

organizacionais

que

os

separavam,

para

trilhar

um

caminho

compartilhado. Esta situação pode ter sido influenciada pelo resultado da
variável Arranjos Institucionais / Procedimentais, que também obteve médias
mais baixas, evidenciando aspecto que pode ser aprimorado neste Projeto
(Tabela 5).
Tabela 5. Maturidade Colaborativa do Projeto D / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

Direcionadores

Liderança

4,3

Incentivos para colaborar

3,5

4
3,7

3,7

4,5

MÉDIAS
PROJETO
4,2

4,4

4,4

4

5

5

5

Incerteza

2

4

3

Descoberta

3,5

4,5

4

Definição

4,8

Deliberação

4,3

3,5

3,9

Determinação

5

5

5,0

Confiança mútua

5

4

4,5

5

4

4,5

Entendimento
mútuo
Motivação
Legitimidade
compartilhada
interna

4,5

Comprometimento
compartilhado
Arranjos
institucionais/
procedimentais
Capacidade
de atuação
conjunta

Liderança

4,3

4,4

4,4

3,5

4,5

4,3

3,6

4,2

4,0
3

3,0

3,7

3,3

3

4,3

3,7
4,3

4,5

Cultura
organizacional

4

4

4

4,7

4,5

4,6

Ações colaborativas
Criação de valor público
Aprimoramento da colaboração

5
4,5
4

5

5

5

4,3

4,3

MÉDIA FINAL

4,3

5
5
4

4,75

5

5

4,5

4,5
4,5

4,0

4,3

4,0
4,1

3

3,8

4,0

4,1

3

Conhecimento

Recursos

Impactos/
Adaptação

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

Interdependência

Engajamento
com
princípios

Dinâmica
Colaborativa

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

5
4,8
4

4,1

5

5

4,4

4,4
4,4
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Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.

Projeto E / Proadi-SUS – Anvisa
Caracteriza-se por uma média de maturidade colaborativa intermediária
(3,9), refletindo uma perspectiva convergente entre as partes interessadas
quanto as médias dos componentes do RGC, sendo o Projeto com menores
médias no componente Direcionadores (2,8 e 3,3). Em que pese o cenário
acima, verifica-se um bom desempenho na Dinâmica Colaborativa e na
produção de Ações Colaborativas, além do reconhecimento das partes quanto a
capacidade destas ações em gerar valor público e impactar no aprimoramento
da parceria (Gráfico 5).
Gráfico 5. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC do
Projeto E / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
No componente Direcionadores, os elementos Interdependência e
Incerteza – aparecem com médias baixas. A maior divergência de percepção
entre as partes, com viés de baixa pela PI 1, é percebida no elemento Incentivos
para Colaborar. Há forte referência à Liderança, que parece ser o elemento de
maior influência na colaboração, uma vez que obteve as maiores médias, tanto
neste componente, quanto na Dinâmica Colaborativa.
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Nesta pesquisa já foi tratada a relevância do Driver Liderança, enquanto
fator essencial para iniciar o regime colaborativo e ajudar a manter os recursos
necessários ao RGC, inclusive, assumindo eventuais altos custos de transação,
que poderiam inviabilizar a parceria. Independentemente dessa situação inicial,
a liderança deve exercer o compromisso com a resolução colaborativa de
problemas, imparcialidade com relação às preferências dos participantes, e
disposição para não advogar por uma determinada solução, o que parece ser o
caso neste projeto. Nas respostas à questão aberta, não há observações que
possam ajudar a compreender melhor o cenário dos direcionadores e sua
influência sobre o RGC.
No componente Dinâmica Colaborativa, em geral, a perspectiva das
partes interessadas convergem, sendo os elementos Descoberta, Confiança
Mútua, Entendimento Mútuo, Liderança e Conhecimento os que obtiveram
melhores avaliações.
As divergências mais significativas de perspectiva entre as partes
interessadas são registradas no componente Engajamento com Princípios, nas
variáveis Descoberta e Deliberação (1,5 em ambas), com viés de baixa para a
PI 1. E no componente Capacidade de Atuação Conjunta, nas variáveis Arranjos
Institucionais/ Procedimentais (1,3), com viés de baixa da PI 2, e Cultura
Organizacional, este com viés de baixa da PI 1 (Tabela 6). A Capacidade de
Ação Conjunta congrega os elementos funcionais, que geram o potencial de
ação efetiva, servindo como meio de interligação entre a estratégia e o
desempenho, sendo fundamental que seus componentes operem com
qualidade.
Em síntese, Liderança, Confiança e Entendimento Mútuos, e o
Conhecimento parecem ser os elementos de maior potência neste Projeto, ao
passo que merece atenção os aspecto relacionados aos Arranjos Institucionais/
Procedimentais e Cultura Organizacional, onde sugere-se aprofundamento com
as partes para melhor compreender a questão.
Tabela 6. Maturidade Colaborativa do Projeto E / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

MÉDIAS
PROJETO
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COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
Liderança
Direcionadores

5,0

5

5,0

Interdependência

2

Incerteza

1

1

1

Descoberta

3,5

5

4,3

Definição

4,0

Deliberação

3,3

4,8

4,0

3

4

3,5

4,5

4

4,3

4

5

4,5

Confiança mútua
Entendimento
mútuo
Motivação
Legitimidade
compartilhada
interna
Comprometimento
compartilhado
Arranjos
institucionais/
procedimentais
Capacidade
de atuação
conjunta

Liderança

4

2,8

2,8

5

MÉDIAS
PROJETO

3

Determinação

2

3,8

3,4

4,1

3,5

3,3

3,3

2

3,9

4,4

4,1

3,9

4

3,8
4

4,0

2,7

3,3

5

4,7

4,8
4,3

4,5

Cultura
organizacional

3

5

4

4,0

4,7

4,3

Ações colaborativas

4

Criação de valor público

4

Aprimoramento da colaboração

4

4,5

4

4

4,0

4,0

MÉDIA FINAL

3,7

4
4,5
5

4,5

4

4

4,8

4,8

3,0

3,9

4,1
4,1

4

4,1

3,0

4,3

4

Conhecimento

Recursos

Impactos/
Adaptação

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

Incentivos para colaborar

Engajamento
com
princípios

Dinâmica
Colaborativa

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

4,2

4
4,3
4,5

4

4

4,4

4,4

4,1

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.

Projeto F / Proadi-SUS – Anvisa
Observa-se convergência de percepção e avaliação de gradação máxima
pelas partes interessadas, o que coloca este Projeto com a melhor média final
(4,8), caracterizando-se como uma parceria madura. Além disso, destaca-se o
reconhecimento quanto ao potencial que este RGC possui para produzir Ações
Colaborativas efetivas, com alto impacto na geração de valor público e com

3,9
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elevada capacidade de ocasionar adaptações e aprimoramento na parceria
(Gráfico 6).
Gráfico 6. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC e do
Projeto F / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
Importante evidenciar que as partes identificaram a presença de todos os
Direcionadores – Liderança, Incentivos para Colaborar, Interdependência e
Incerteza – os quais obtiveram médias elevadas, com destaque para Liderança,
que obteve média 5,0 (Tabela 7). Reforça-se aqui a influência que os Drivers
exercem para deflagrar o RGC, constituindo-se, segundo Ansell e Gash (2007),
em elementos que impactam na construção da confiança mútua e de capital
social, recursos estes essenciais ao trabalho colaborativo. No tocante a
Liderança, esta fornece a mediação e facilitação essenciais para o RGC.
Neste projeto, as principais divergências de percepção entre as partes
interessadas estão no componente Dinâmica Colaborativa, referente aos
elementos Deliberação (1,2), Arranjos Institucionais/ Procedimentais (1,3) e
Cultura Organizacional (2), constituindo-se como pontos a serem aprimorados.
Neste mesmo componente, a Motivação Compartilhada apresenta-se com maior
convergência e valoração máxima em todos os elementos.
Tabela 7. Maturidade Colaborativa do Projeto F / Proadi-SUS – Anvisa.
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COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
Liderança
Direcionadores

5,0

5

5,0

Interdependência

4

4

4

Incerteza

5

4

4,5

5

5

5,0

4,8

4,3

4,5

4,8

Deliberação

5,0

3,8

4,4

Determinação

5

4

4,5

Confiança mútua

5

5

5,0

5

5

5

Comprometimento
compartilhado

5

4,5

4,3

Definição

Entendimento
mútuo
Motivação
compartilhada Legitimidade
interna

4,9

5,0

5

4,6

4,3

4,8

4,9

5,0
4,5

5,0

3,7

4,3

Liderança

5

5,0

5,0

Conhecimento

5

Cultura
organizacional

5

3

4

4,3

4,8

4,6

Recursos
Ações colaborativas

5

Criação de valor público

5

Aprimoramento da colaboração

5

5

5

5

5,0

5,0

MÉDIA FINAL

4,9

5
5
5

4,3

5

5

5

5,0

5,0

4,5

4,6

4,9
4,7

4

4,9

4,5

4,5

5

Arranjos
institucionais/
procedimentais
Capacidade
de atuação
conjunta

4,8

4

MÉDIAS
PROJETO

5

Engajamento
com
princípios

Impactos/
Adaptação

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

Incentivos para colaborar

Descoberta

Dinâmica
Colaborativa

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

5
5,0
5

4,6

5

5

5,0

5,0

4,7

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.

Projeto G / Proadi-SUS – Anvisa
A exemplo do anterior, observa-se neste Projeto uma valoração alta em
todos os componentes do RGC, com média final de 4,5, indicando que se trata
de uma parceria madura. Além disso, é possível identificar a presença de todos
os elementos do componente Direcionadores, com destaque para Liderança,

4,8
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que se mantém como variável de maior valor também na Dinâmica Colaborativa
(Gráfico 7).
Gráfico 7. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC e
Projeto G / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
Na resposta à questão aberta, as partes interessadas apontam os
elementos Interdependência e Incentivos para Colaborar, além da Liderança,
como fortes impulsionadores da parceria, reconhecendo o Proadi-SUS – Anvisa
enquanto uma oportunidade para enfrentamento dos problemas evidenciados na
atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
“A possibilidade de usar recursos humanos e tecnológicos
desenvolvidos

por

instituições

de

referência

para

a

instrumentalização e fortalecimentos das ações de vigilância
sanitária de forma colaborativa, tanto com benefícios para a
Anvisa e o SNVS quanto para o própria instituição torna-se
este

projeto

estratégico

e

fundamental.”

(PARTE

INTERESSADA 1)
“[...] conhecimento compartilhado por agregar valor ao
escopo do projeto.” (PARTE INTERESSADA 2)

No tocante à Dinâmica Colaborativa, os componentes Engajamento com
Princípios, Motivação Compartilhada e Capacidade de Atuação Conjunta
obtiveram médias elevadas, sendo importante destacar os elementos com maior
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divergência

de

avaliação

entre as partes, pois configuram-se

como

oportunidades de aprimoramento do RGC. São eles: Definição (1,5),
Legitimidade Interna (1,5) e Recursos (1,1). Em todos esses elementos, o viés
de baixa é atribuído pela PI 1. (Tabela 8)
O elemento Definição caracteriza-se como sendo o processo em que se
constrói o significado compartilhado, articulando objetos e objetivos comuns;
alinhando conceitos e terminologia a serem usados para descrever e discutir os
problemas e as oportunidades; e combinando as tarefas e expectativas. Nesse
Projeto, a PI 1 identificou fragilidades em relação aos conceitos e terminologias
adotados, como também em relação à clarificação das tarefas e expectativas,
aspectos que devem ser novamente pactuados, a fim de aprimorar o RGC.
Sobre Legitimidade Interna, as regras interpessoais informais de
confiança e reciprocidade, que guiam as interações entre as partes, podem ser
aprimoradas. Finalmente, quanto ao elemento Recursos, o único aspecto de
maior valoração foi relacionado a recurso de poder, de modo que, associado ao
perfil de liderança expresso no projeto, aponta possibilidade de melhoria no
quesito recursos.
Observa-se que a maturidade desse RGC tem possibilitado superar
eventuais fragilidades, pois as Ações Colaborativas geradas são reconhecidas
como de alto valor pelas partes, e também são capazes de gerar valor público e
produzir adaptações no regime, conforme identificado pelas partes, que
atribuíram altas médias nestes dois últimos elementos (Tabela 9).
Tabela 8. Maturidade Colaborativa do Projeto G / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS MÉDIAS PARTE
CONSTITUTIVOS
INTERESSADA 1

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

Liderança
Incentivos para colaborar
Direcionadores
Interdependência

4,7
4
4

Incerteza

4

3

3,5

4

5

4,5

Descoberta
Dinâmica
Colaborativa

Engajamento
com
princípios

Definição

3,5

Deliberação

4

Determinação

4

4,2

3,9

4,2

5
5
5

MÉDIAS
PROJETO

5,0
4,0

5,0
5

4,5

5,0

4,5

4,8
4,5
4,5

4,3
5,0

4,5
4,5

4,3

4,3

4,4

4,5
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COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS MÉDIAS PARTE
CONSTITUTIVOS
INTERESSADA 1
Confiança mútua
Entendimento
mútuo
Motivação
Legitimidade
compartilhada interna

4,5

4

5

4,5

3,9

5

5,0

4,3

5

4,5

4,3

5,0

4,7

Liderança

5

5

5

Conhecimento

4

Cultura
organizacional

4

5

4,5

3,2

4,3

3,8

Recursos
Ações colaborativas
Impactos/
Adaptação

5

4

Arranjos
institucionais/
procedimentais
Capacidade
de atuação
conjunta

MÉDIAS
PROJETO

4

3,5

Comprometimento
compartilhado

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

4

Criação de valor público

5

Aprimoramento da colaboração

4

4,1

5

4

4

4,5

4,5

MÉDIA FINAL

4,2

5
5
5

4,9

4,5

5

5

5

5

4,5
5,0
4,5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,8

4,8

4,9

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.
Projeto H / Proadi-SUS – Anvisa
Este Regime de Governança Colaborativa caracteriza-se como uma
parceria relativamente madura (média de maturidade 4), apresentando uma
perspectiva convergente entre as partes interessadas quanto as médias
atribuídas às Ações Colaborativas e melhor valoração obtida no componente
Impactos / Adaptação (Gráfico 8).
No tocante aos Direcionadores, o projeto H evidencia a Liderança como
elemento de maior contribuição para deflagrar a colaboração (Tabela 9). Esta se
mantém com média elevada no componente Dinâmica Colaborativa, indicando
papel estratégico neste RGC, igualmente reforçado nas respostas à questão
aberta. Por outro lado, a Interdependência é o elemento direcionador com maior
divergência entre as partes interessadas, com viés de baixa oriundo da PI 1.
Uma explicação plausível para a situação recai sobre o objeto da parceria,

4,5
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voltado para a capacitação de profissionais de saúde, na temática de gestão de
riscos, assunto bastante difundido na atuação da vigilância sanitária.
Gráfico 8. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC e do
Projeto H / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.
Na Dinâmica Colaborativa, o componente Capacidade de Atuação
Conjunta destaca-se por ser o de melhor avaliação pelas partes interessadas,
4,4, ao tempo em que o Engajamento com Princípios obteve a menor média, 3,9.
Desse modo, torna-se importante analisar os elementos, para identificar
oportunidades de melhoria para este RGC. No Engajamento com princípios, a
Deliberação obteve menor média, sendo este um elemento crítico, que exige
comunicação franca e fundamentada. A qualidade da deliberação depende tanto
da habilidade na defesa de interesses, quanto da eficácia de intervenções
destinadas a resolução de conflitos, exigindo ainda mais a participação da
Liderança, o que parece ser o caso deste projeto, haja vista a percepção positiva
das partes interessadas quanto: (i) as Ações Colaborativas produzidas, que
obteve convergência de percepção entre as PI e média 4; (ii) a Liderança; e
também em relação à (iii) Determinação, considerada um dos resultados da
colaboração e o elemento com melhor avaliação no Engajamento com
Princípios, como pode ser observado na Tabela 9.
O componente Motivação Compartilhada possui boa avaliação das partes,
com ressalva para o elemento Entendimento Mútuo, que apresentou viés de
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baixa, oriundo da PI 2. Já o componente Capacidade de Atuação Conjunta
caracteriza-se como uma das fortalezas do RGC, onde obteve a melhor
avaliação das partes, com média de 4,4, com destaque para Liderança, já
abordado, e Conhecimento (Tabela 9).
Conhecimento é um elemento-chave em regimes de colaboração, pois
orienta a ação, sendo considerado por Agranoff (2007) como parte dos ativos do
capital humano. No modelo teórico adotado nesta pesquisa, o Conhecimento é
um elemento central, considerado como a moeda da colaboração, cunhado por
Emerson et al. (2011, p.16) como capital social de conhecimento compartilhado.
Conforme evidenciado na Tabela 9, a avaliação das partes interessadas
é alta para o componente Impactos / Adaptação, indicando boa capacidade da
colaboração de gerar ações com reconhecido valor público e, mais ainda,
potencial para produzir os ajustes necessários ao aprimoramento e seguimento
do regime colaborativo.
Tabela 9. Maturidade Colaborativa do Projeto H / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

Direcionadores

Liderança

4,7

Incentivos para colaborar

3,5

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2
4

3,0

3,0

4

MÉDIAS
PROJETO
4,3

3,8

3,8

3,8

Interdependência

2

4

3

Incerteza

2

3

2,5

3,5

4

3,8

Descoberta
Engajamento
com
princípios

Definição

4,5

3,9

4,3

3,9

3,8

3,3

3,5

Determinação

4,5

4

4,3

5

4

4,5

Entendimento
mútuo
Motivação
Legitimidade
compartilhada
interna
Comprometimento
compartilhado
Capacidade
de atuação
conjunta

4

Deliberação

Confiança mútua
Dinâmica
Colaborativa

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

Arranjos
institucionais/
procedimentais
Liderança

5
4

4,4
4,5

4
4,7
5

3
4

3,9
3,8

4

4,8

4,0
4

3,4

3,9

4
4,0

4,2
4,1

4

4,0

4,3
4,5

3,4

4,4
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COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

MÉDIAS
PROJETO

Conhecimento

5

4,5

4,8

Cultura
organizacional

5

4

4,5

4,5

3,7

4,1

Recursos
Ações colaborativas
Impactos/
Adaptação

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

4

Criação de valor público

4,5

Aprimoramento da colaboração

5

4

4

4,8

4,8

MÉDIA FINAL

4
4
4

4

4

4

4

4,1

4
4,3
4,5

4

4

4,4

4,4

3,9

4,0

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.
Projeto I / Proadi-SUS – Anvisa
Caracteriza-se como um Regime de Governança Colaborativo maduro,
com média total de 4,2. Entretanto, observa-se que esta parceria possui a maior
diferença de percepção entre as partes interessadas, quando comparada com
os demais projetos analisados (média geral 1,0), sendo mais acentuada no
componente Dinâmica Colaborativa, com viés de baixa da parte interessada 2,
conforme expresso no Gráfico 9.
Gráfico 9. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC e
Projeto I / Proadi-SUS – Anvisa.
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Fonte: elaborado pela autora.

Média Total
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Em relação aos Direcionadores, Incentivos para Colaborar e Liderança
obtiveram melhor avaliação (4,8 e 4,1), reafirmada nas respostas à pergunta
aberta, com o reconhecimento do Proadi-SUS enquanto um forte indutor da
parceria, da mesma forma que a variável Liderança, a qual segue mantendo a
média elevada (4,5) também no componente Capacidade de Atuação Conjunta.
Observa-se viés de baixa da PI 2 em todos os elementos, exceto
Incentivos para Colaborar, sendo importante analisá-los para identificar questões
a serem aprimoradas. Na Liderança, o ponto central consiste na dificuldade dos
líderes em abraçar uma causa comum; no elemento Interdependência, sugerese que a natureza do objeto desta parceria (capacitação) pode indicar a pouca
relevância atribuída a este Driver. (Tabela 10).
No componente Dinâmica Colaborativa, a análise considerou os
elementos em que houve maior divergência de percepção entre as partes
interessadas, onde buscou-se detectar os aspectos a serem aprofundados e
aprimorados na parceria. No Engajamento com Princípios, Deliberação e
Determinação obtiveram menores médias, indicando necessidade de melhoria
em todos os aspectos do processo decisório, ao passo que os elementos
Descoberta e Definição foram bem avaliados e contribuem para gerar confiança
possível a este projeto. No tocante à Motivação Compartilhada, componente que
obteve melhor avaliação da PI 1, os elementos Confiança Mútua e
Comprometimento Compartilhado requerem atenção, pois obtiveram análises
divergentes. Na Capacidade de Atuação Compartilhada, o destaque está no
elemento Liderança, de melhor avaliação pelas partes, com Arranjos
Institucionais / Procedimentais, Conhecimento e Cultura Organizacional com
viés de baixa pela PI 2, conforme disposto na Tabela 10.
Embora a parte interessada 2 tenha uma avaliação que coloca o RGC em
grau de maturidade intermediário (3,7), há o reconhecimento da capacidade
desta parceria de produzir Ações Colaborativas, sendo este o componente de
melhor avaliação, bem como da capacidade dessas ações para produzir
melhorias no Regime Colaborativo (Tabela 10).
Importante destacar a avaliação da PI 2 quanto a capacidade da parceria
para gerar Valor Público, elemento que teve neste Projeto a menor média de
avaliação, quando comparado com os demais projetos, sobretudo pela PI2,
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sendo esse elemento essencial à Governança Colaborativa, como discorrido no
referencial teórico que embasa esta pesquisa. Embora considere que as ações
produzidas pelo RGC ensejam maior satisfação dos seus beneficiários, há o
indicativo de que tais ações estão sendo pouco efetivas para transformar o
problema que originalmente motivou este Projeto, de modo que sugere-se
análise conjunta pelas partes dos itens aqui destacados, para aprimoramento e,
eventualmente, redirecionar a parceria.
Tabela 10. Maturidade Colaborativa do Projeto I / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS MÉDIAS PARTE
CONSTITUTIVOS
INTERESSADA 1

Direcionadores

4,8

Incentivos para colaborar

4,5

Interdependência

4,5

3

3,75

Incerteza

3,5

3

3,25

Descoberta

4,5

5

4,75

Definição

5,0

Deliberação

4,4

2,3

3,3

Determinação

5

3

4,0

Confiança mútua

5

3

4,0

5

4

4,5

Entendimento
mútuo
Motivação
Legitimidade
compartilhada
interna

Capacidade
de atuação
conjunta

4,3

4,3

5

4,3

4,7

4,8

4

4,2
3,7

3,7

4,6

3,6

3,5

4,7

4,8

4,3

3

3,75

Arranjos
institucionais/
procedimentais

4,2

3,3

3,8

5

4,0

4,5

4,6

3,5

Conhecimento

4,5

Cultura
organizacional

5

3

4

4,5

3,8

4,2

Ações colaborativas

5

3,5

5

5

4,5

4,5

MÉDIA FINAL

4,6

Criação de valor público

4,5

Aprimoramento da colaboração

4,5

4
3,5
4

4,0

4

4

3,8

3,8
3,7

4,0

4,2

4,1
4,1

4,5

Liderança

4,0

3,6

Comprometimento
compartilhado

Recursos

Impactos/
Adaptação

4,5

3,7

MÉDIAS
PROJETO

Liderança

Engajamento
com
princípios

Dinâmica
Colaborativa

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

4,5
4,0
4,25

4,1

4,5

4,5

4,1

4,1
4,2
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Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.
Projeto J / Proadi-SUS – Anvisa
A exemplo do anterior, o Projeto J apresenta divergência de percepção na
análise feita pelas partes interessadas (média geral de 0,9), sendo esta
acentuada no componente Ações Colaborativas. Aqui, o viés de baixa na análise
encontra-se na PI 1. Desse modo, embora a média final da maturidade
colaborativa seja elevada (4,1), indicando um RGC maduro, conforme expresso
no Gráfico 10, cabe analisar de forma mais detalhada o comportamento dos
componentes do regime, a fim de identificar os elementos a serem aprimorados.
Gráfico 10. Maturidade Colaborativa segundo Componentes do RGC e do
Projeto J / Proadi-SUS – Anvisa.
4,6

5
4

4
3

3,5

4

5
4,3

4

4,5

4,8 4,6

4,1
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3
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1
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Direcionadores

Dinâmica
Colaborativa
Parte Interessada 1

Ações
colaborativas

Impactos/
Adaptação

Parte Interessada 2

Grau de
Maturidade
Total

Projeto J

Fonte: elaborado pela autora.
Nos Direcionadores, mais uma vez, o elemento Liderança é apontado
como o propulsor da colaboração, e mantém a média elevada de avaliação,
também no componente Capacidade de Atuação Conjunta. Na pergunta aberta,
observa-se que as respostas reforçam esse achado, onde PI 1 e PI 2 identificam
Liderança como fator-chave em todo o processo colaborativo:
“[...] entendo que esta, sendo visível e presente, acaba por
influenciar e favorecer com que as relações se deem de
maneira organizada e bem articulada entre todos os
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envolvidos. Uma liderança que escolhe trabalhar em parceria,
reforça o comportamento colaborativo entre os times de
trabalho envolvidos, gerando segurança psicológica para que
todos contribuam para o alcance dos resultados.” (PARTE
INTERESSADA 1. Grifo nosso)

Em relação à Dinâmica Colaborativa, o viés de baixa da Parte Interessada
1 concentra-se no componente Engajamento com Princípios, cujo processo
possibilita que as pessoas com diferenças de objetivo, conteúdo, relacionamento
e identidade, possam trabalhar conjuntamente para resolver problemas e criar
valor público. Aqui, o diálogo face a face é um elemento estratégico,
principalmente quando há conflito e dificuldade para obter os valores e objetivos
compartilhados, o que pode requerer atuação da Liderança (Emerson et al.,
2011). Neste componente, as partes identificaram a Deliberação como elemento
de melhor avaliação, indicando um bom funcionamento do processo decisório,
situação esta que pode ter impulsionado os demais elementos.
Conforme

expresso

na

Tabela

11,

o

componente

Motivação

Compartilhada, que alberga os elementos interpessoais e relacionais do RGC o capital social - obteve a melhor avaliação pelas partes. A parceria em questão
denota considerável grau de confiança e entendimento mútuos e legitimidade
interna, que leva à criação de vínculos de compromisso compartilhado e motiva
a continuidade da colaboração. O bom desempenho neste componente pode
ajudar a manter o Engajamento com Princípios, e permitir que as partes se
comprometam com um caminho compartilhado, igualmente reforçado pela média
elevada do componente Capacidade de Atuação Conjunta, onde verifica-se
oportunidade de ajuste dos arranjos institucionais/ procedimentais, elemento de
maior divergência de percepção entre as partes. Neste elemento, a estrutura de
autoridade interna das partes obteve boa avaliação, indicando que tende a ser
mais flexível que as estruturas tradicionais, aspecto este favorável para a
permanência do regime colaborativo.
Por fim, a divergência de análise observada no componente Ações
Colaborativas, com viés de baixa oriundo da PI 1, não se reflete na avaliação
quanto a capacidade dessas ações em gerar valor público, objetivo fundamental
de resultado de um RGC, pois as partes convergem na alta valoração desse
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elemento, como também atribuem média 5 para o elemento aprimoramento da
colaboração, que decorre igualmente das ações produzidas pela parceria.
Tabela 11. Maturidade Colaborativa do Projeto J / Proadi-SUS – Anvisa.
COMPONENTES DO RGC E SEUS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

Direcionadores

Liderança

3,7

Incentivos para colaborar

3,5

5
3,0

3,0

4

MÉDIAS
PROJETO
4,3

4,0

4,0

3,8

2

4

3

Incerteza

3

3

3

Descoberta

3,5

5

4,3

Definição

3,3

Deliberação

4,0

5,0

4,5

Determinação

3,5

4

3,8

4

4,5

4,3

5

4

4,5

Confiança mútua
Entendimento
mútuo
Motivação
compartilhada Legitimidade
interna

4

Comprometimento
compartilhado

Capacidade
de atuação
conjunta

4,3

3,6

4,3

5

3,8

4,6

4,6

4,0

4,5
4,5

Arranjos
institucionais/
procedimentais

3,3

5,0

4,2

Liderança

4,3

5,0

4,7

Conhecimento

4,5

Cultura
organizacional

4

5

4,5

4,3

4,3

4,3

Ações colaborativas

3

Criação de valor público

4

Aprimoramento da colaboração

5

4

3

3

4,5

4,5

MÉDIA FINAL

5
4,5
5

3,6

4,7

4,3

5

5

4,8

4,8

4
4,3
5

4,6

Fonte: Modelo de Maturidade Colaborativa de Martins e Costa (2017).
Elaborada pela autora.

Maturidade colaborativa do Proadi-SUS – Anvisa.

3,5

4,1

4,4
4,3

5

4,1

3,5

4,6

4

Recursos

Impactos/
Adaptação

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 2

Interdependência

Engajamento
com
princípios

Dinâmica
Colaborativa

MÉDIAS PARTE
INTERESSADA 1

4,4

4

4

4,6

4,6
4,1
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Nesta parte, os resultados são apresentados de forma consolidada,
mantendo a análise segundo os componentes e respectivos elementos do
Regime de Governança Colaborativa, na perspectiva de identificar as principais
fortalezas do Proadi-SUS – Anvisa, bem como apontar eventuais variáveis com
divergências de percepção entre as partes interessadas e/ou com baixa
valoração, representando aspectos que podem ser melhorados, a fim de
contribuir para o aprimoramento da maturidade colaborativa do Programa
(Gráfico 11).
Gráfico 11. Maturidade colaborativa do Proadi-SUS – Anvisa, segundo
elementos do RGC.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Fonte: elaborado pela autora.
Nesse sentido, inicia-se com os dados referentes à maturidade
colaborativa do Proadi-SUS – Anvisa, triênio 2018-2020, pergunta central desta
pesquisa. Quando analisada à luz da média final de maturidade de cada
Componente do RGC (Gráfico 11), como também de cada Projeto estudado
(Gráfico 12), segundo perspectivas da PI, observa-se que o Programa possui
média de maturidade mais próxima da gradação madura (>4).
Gráfico 12. Maturidade colaborativa dos Projetos Proadi-SUS – Anvisa,
segundo perspectiva das Partes Interessadas.
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Projeto J
Projeto I

Projeto A
5
4
3
2
1
0

Projeto B
Projeto C

Projeto H

Projeto D

Projeto G

Projeto E
Projeto F

Maturidade - Média Final PI 1

Maturidade - Média Final PI 2

Fonte: elaborado pela autora.
De modo geral, os Projetos obtiveram boas avaliações, onde 09 projetos
alcançaram média final com valor igual ou superior a 4,0 da escala Likert, do
instrumento de maturidade colaborativa. Igualmente, observando a média obtida
pela avaliação de cada parte interessada, verifica-se 07 projetos (70%) com
média final igual ou superior a 4,0, na percepção da PI 1, e 08 projetos (80%),
na percepção da PI 2 (Tabela 12).
Ante o contexto acima, e considerando a média final obtida (4,4), é
possível referendar o Proadi-SUS – Anvisa como um regime colaborativo
maduro, com boas práticas na produção de ações colaborativas que são
capazes de transformar a situação problema original e gerar valor público para
o Sistema nacional de Vigilância Sanitária, visto ser este o principal foco de
atuação da maioria das parcerias estudadas.

Tabela 12. Maturidade Colaborativa do Proadi-SUS – Anvisa.
Projeto

Média de

Média de

Média Final de

Maturidade / PI 1

Maturidade / PI 2

Maturidade

Projeto A

4,3

4,4

4,4

Projeto B

4,7

4,3

4,5

Projeto C

3,9

4,7

4,3

Projeto D

4,3

4,5

4,4

Projeto E

3,7

4,1

3,9

Projeto F

4,9

4,7

4,8

Projeto G

4,2

4,9

4,6
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Projeto

Média de

Média de

Média Final de

Maturidade / PI 1

Maturidade / PI 2

Maturidade

Projeto H

4,1

3,9

4,0

Projeto I

4,6

3,7

4,2

Projeto J

3,6

4,6

4,1

Média Final de Maturidade do Proadi-SUS – Anvisa

4,3

Fonte: elaborado pela autora.
Um outro objetivo de investigação desta pesquisa, diz respeito à
identificação de convergências de percepção e alta valoração entre as partes
interessadas, quanto ao RGC. Conforme disposto na Tabela 13, verifica-se uma
tendência de alinhamento de percepção em seis projetos (A, B, D, E, F, H) onde
a média das diferenças de percepção foi menor ou igual a 0,5.
Dentre os projetos com perspectiva convergente entre as PI, uma ressalva
é feita para o Projeto E, cuja maturidade colaborativa foi categorizada como
intermediária, sendo a menor média dentre os projetos estudados (3,9). Neste
caso, sugere-se uma análise mais aprofundada do projeto, com realização de
entrevistas junto às partes interessadas, de modo a identificar se permanece o
sentido da colaboração, e quais rearranjos são necessários para que a parceria
possa gerar ações capazes de transformar a situação problema que a motivou.
Em relação à divergência de percepção entre as partes interessadas,
observada em 04 projetos (C, G, I, J), a média esteve próxima ou igual a 1,0
(um), não ultrapassando o valor de corte atribuído nesta pesquisa para identificar
posições divergentes significativas entre as partes, ou seja, 1,0. Dentre os
projetos nessa situação, destaca-se o Projeto G, em razão de ter obtido altas
médias entre as PI (4,2 e 4,9), onde a diferença de percepção parte de valores
altos atribuídos às variáveis (normalmente 4 e 5), não evidenciando fragilidade.
Ainda no aspecto de divergências, verifica-se valor superior a 1 (um) nos
componentes:

Engajamento

com

Princípios,

Motivação

Compartilhada,

Capacidade de Atuação Conjunta, Ações Colaborativas e Impactos / Adaptação,
referente aos projetos C, G, I e J. Quanto a essa questão, além da situação do
Projeto G, analisada acima, outra ressalva é necessária para explicar a diferença
observada no componente Ações Colaborativas do Projeto J, cujo achado foi o
de maior valor de todo o Programa: 2,0. Nesse caso, a análise dos demais
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componentes não explica a diferença, havendo, inclusive, o reconhecimento e
valoração elevada pelas partes interessadas, quanto a capacidade dessas ações
de gerar valor público e transformar a realidade inicial. Assim, sugere-se
realização de entrevista com a PI 1 para compreender a questão.
Registra-se, ainda, que o componente Ações Colaborativas possui
absoluta convergência de perspectiva em seis projetos (valor zero), sendo o de
maior destaque nesse quesito.
Tabela 13. Diferença de perspectiva entre as Partes Interessadas,
segundo componentes do RGC e Projeto Proadi-SUS – Anvisa.
Projeto Projeto Projeto Projeto Projeto Projeto Projeto Projeto Projeto Projeto
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
0,3
0,7
0,6
0,7
0,5
0,5
0,3
0,8
0,6
1
Direcionadores
Engajamento
com Princípios

0

0,2

0,5

0,1

1

0,6

1,1

0

1,1

1

Motivação
Compartilhada
Capacidade de
Atuação
Conjunta

0,5

0

0,7

0,8

0

0,2

1,1

0,7

1,3

0,3

0,6

0,1

0,7

0,5

0,2

0,6

0,8

0,8

1,1

0,6

Ações
Colaborativas

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

Impactos/
Adapatação

0,2

0,7

1,7

0,2

0,8

0

0,5

0,8

0,7

0,3

Média Final

0,3

0,3

0,9

0,4

0,4

0,3

0,8

0,5

1,0

0,9

Fonte: elaborada pela autora.
Após análise de cunho mais geral, o foco da análise direciona-se aos
componentes do RGC, onde a análise comparativa dos projetos permitiu
identificar os atributos com maior frequência e valor, representando as boas
práticas presentes no Proadi-SUS – Anvisa, bem como aqueles com menor
valoração, indicando oportunidades de melhorias, conforme detalhado a seguir:
 Direcionadores
Os elementos Liderança e Incentivos para Colaborar possuem maior
convergência,

frequência

e

valoração,

com

médias

de

4,5

e

4,2,

respectivamente. (Gráfico 13)
Liderança é apontado como um direcionador importante em 9 (A, B, D, E,
F, G, H, I, J) de 10 projetos avaliados, mantendo a média elevada também no
componente Dinâmica Colaborativa, evidenciando o desempenho estratégico da
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variável no Proadi-SUS Anvisa, onde os líderes são capazes de abraçar a causa
coletiva, e de buscar os meios necessários para que a colaboração aconteça.
Sobre essa variável, Motta (2017) chama atenção para o novo papel da
liderança, fundamentado em competência inter-relacional, que tem sido exigido
dos gestores públicos e privados em razão dos novos modelos de produção,
deflagrados a partir da atuação em rede da sociedade e das organizações.
Nesse sentido, sugere-se investimento na formação de lideranças, envolvendo
gestores e equipes técnicas, de modo a transformar essa fortaleza identificada
em capital social e ativo da instituição.
Incentivos para Colaborar é um Driver referendado em 7 projetos (A, C,
D, E, F, G, I), com frequência e valor elevado tanto no aspecto de forças/
fraquezas, quanto de oportunidades/ameaças como elementos indutores da
colaboração. Interdependência foi destaque em 5 projetos (A, C, D, F, G), com
reconhecimento da incapacidade das partes em resolverem sozinhas a situação
problema, ao passo que Incertezas foi elemento de menor influência no ProadiSUS – Anvisa, presente apenas nos projetos C e F. (Gráfico 13)
Nas respostas à pergunta aberta sobre os Direcionadores, o elemento
com maior frequência de citação é Interdependência, o que reforça um aspecto
presente nos conceitos de governança colaborativa: o fato dos atores não
conseguirem alcançar seus objetivos sem os recursos que são possuídos por
outros atores. Incentivos para Colaborar e Liderança vêm em seguida, onde as
partes destacam o PROADI-SUS como principal incentivo, reforçando a
relevância dessa iniciativa como propulsora de parcerias e da dinâmica de
governança colaborativa.
Percebe-se, ainda, a presença de, pelo menos, um Driver, sendo que 7
projetos possuem 2 ou mais direcionadores impulsionando a colaboração, em
sintonia com o postulado 1 de Emerson et al. (2017), segundo o qual, é
necessário ao menos um fator para iniciar um RGC, sendo que a probabilidade
de deflagrar a colaboração aumenta, quanto maior o número de direcionadores
presentes e reconhecidos pelas PI.
Gráfico 13. Valor médio dos Direcionadores do RGC.
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Fonte: elaborado pela autora.
 Dinâmica Colaborativa
Os

três

componentes,

Engajamento

com

Princípios,

Motivação

Compartilhada e Capacidade de Atuação Conjunto, obtiveram médias iguais –
4,3 – mantendo comportamento semelhante em todos os projetos, com valores
acima de 4,0. (Gráfico 14)
O Engajamento com Princípios é gerado e sustentado pela interação dos
processos de descoberta, definição, deliberação e determinação, de modo que
sua eficácia decorre da qualidade com que tais processos ocorrem (Emerson et
al., 2011). No Proadi-SUS – Anvisa, esses elementos foram bem avaliados, com
média ≥ 4 na quase totalidade dos projetos: (i) descoberta, em 80% dos casos;
(ii) definição, em 90%; (iii) deliberação, em 70%; e (iv) determinação, também
em 90% dos projetos.
Para Emerson e Nabatchi (2015), no ciclo do Engajamento com
Princípios, os participantes de um RGC desenvolvem uma estratégia para a
realização do propósito compartilhado e objetivo da parceria. Com base nos
resultados acima, é possível inferir que no Proadi-SUS – Anvisa as partes
conseguem trabalhar através de seus limites institucionais, para resolver
problemas, gerar determinações e criar valor público, havendo espaço para
melhorias no funcionamento do processo decisório, especialmente quanto a
permitir defesa aberta (direito à voz) e qualificada de interesses de terceiros.
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Gráfico 14. Valor médio dos componentes da Dinâmica Colaborativa.
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Fonte: elaborado pela autora.
No componente Motivação Compartilhada, os elementos Confiança
Mútua, Entendimento Mútuo e Legitimidade Interna obtiveram médias ≥ 4,0 em
90% dos projetos, ao passo que no elemento Comprometimento, a mesma
média foi verificada em 60% dos projetos.
Ansell e Gash (2007) consideram o comprometimento como fator-chave
na Dinâmica Colaborativa. Assim, é possível inferir que esse aspecto pode ser
aprimorado no Proadi-SUS – Anvisa, de modo a possibilitar ainda mais a criação
de vínculos de compromisso compartilhado, que permite às PI atravessar os
limites organizacionais que os separavam anteriormente, e se comprometer com
um caminho compartilhado, objetivo maior da colaboração.
No tocante ao componente Capacidade de Atuação Conjunta, o RGC
deve gerar uma nova capacidade de ação conjunta que não existia antes e
sustentar ou aumentar essa capacidade pela duração do objetivo compartilhado.
No Proadi-SUS – Anvisa, os elementos constitutivos desse componente alta
valoração, onde destaca-se o elemento Conhecimento, com média ≥ 4,0 em
100% dos projetos. A Cultura Organizacional, elemento adicionado ao modelo
por Martins e Costa (2017), também obteve boa avaliação, com média ≥ 4,0 em
90% dos projetos, indicando a predominância de valores mais colaborativos do
que hierárquicos, nas partes interessadas. Liderança e Recursos registraram a
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média supracitada em 80% dos projetos. O elemento Arranjos Institucionais /
Procedimentos foi a variável com viés avaliativo mais baixo, onde a média ≥ 4,0
foi observada em 60% dos projetos. Sugere-se aperfeiçoamento do quesito
“estrutura de autoridade interna das partes”, de modo a torná-la mais flexível e
menos hierárquicas que as burocracias tradicionais.
Registra-se, ainda, que a qualidade e extensão da dinâmica colaborativa
está diretamente relacionada às interações entre engajamento com princípios,
motivação compartilhada e capacidade de ação conjunta, situação percebida no
Proadi-SUS – Anvisa, haja vista o viés de alta obtido nas médias desses
componentes.
 Ações Colaborativas e Impactos/Adaptações
O componente Ações Colaborativas e os elementos constitutivos de
Impactos/Adaptações – Criação de Valor Público e Aprimoramento da
Colaboração – obtiveram as maiores médias de avaliação do Programa: 4,6; 4,6;
4,4. Na totalidade dos projetos analisados, a valoração média dessas variáveis
foi ≥ 4,0. (Gráfico 15)
Conforme abordado no referencial teórico, as Ações Colaborativas são o
cerne do regime de governança colaborativa, e a capacidade deste regime de
produzir ações efetivas é determinada pela qualidade das interações e iterações
dos elementos anteriormente analisados. Ansell e Gash (2007) sugerem que a
probabilidade da colaboração ocorrer e ser efetiva é maior quando seus
propósitos e vantagens são concretos, e quando o RGC é capaz de produzir
alguns resultados mais imediatos, que os autores classificam como “pequenas
vitórias'', gerando um ciclo virtuoso de construção de confiança e compromisso
entre as partes interessadas.
Conforme visualizado no Gráfico 15, as ações colaborativas derivadas do
Proadi-SUS – Anvisa têm sido capazes de produzir resultados e impactos
relevantes no contexto geral em que a colaboração se desenvolve, como
também são capazes de gerar e incorporar adaptações relevantes, produzindo
um rearranjo de todo o regime colaborativo, em direção ao seu aprimoramento.
Essas características, reafirmam a condição do Programa enquanto espaço
privilegiado de governança colaborativa.
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Gráfico 15. Valor médio dos componentes Ações Colaborativas, Criação
de Valor Público e Aprimoramento do RGC.
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“O mundo, dizia Heráclito, é um fluxo perpétuo
onde nada permanece idêntico a si mesmo. [...]
A nossa experiência sensorial percebe o
mundo como se tudo fosse estável e
permanente, mas o pensamento sabe que
nada permanece. O logos é a mudança e a
contradição.”
(CHAUI, 2000, p. 227)
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O contexto mundial de mudanças rápidas, impulsionadas pela difusão da
internet e das tecnologias de comunicação, têm propiciado o aumento da
democratização, maior envolvimento cívico e autonomia da sociedade civil.
Esse cenário coloca o Estado diante do desafio de transformar suas
práticas, para ser capaz de responder aos novos dilemas do mundo moderno,
onde os arranjos produtivos são cada vez mais interdependentes e a sociedade
mais complexa, que se organiza e se relaciona em redes, e que demanda
respostas rápidas e efetivas.
A Governança Colaborativa se apresenta como uma possibilidade da
gestão pública fazer frente a essa nova dinâmica social, trazendo para a arena
da construção e implementação de políticas, e da prestação de serviços
públicos, os atores governamentais, sociedade civil e mercado, em arranjos de
múltiplos formatos: público-público, público-privado, privado-privado, operando
sob a égide da colaboração, na geração de valor público.
Nesse contexto, a administração pública brasileira vem incorporando
elementos de governança nas suas práticas. O Decreto 9.203, de 2017, que
institui a política de governança pública, é um exemplo. Longe de ter esgotado a
questão, o marco normativo abre espaço para o debate, sobretudo, quanto a
necessidade de ampliação do conceito e das práticas, em direção à governança
colaborativa, que ainda permanece como um desafio para a realidade brasileira.
Como forma de contribuir para a discussão, esta pesquisa buscou
compreender a maturidade colaborativa de uma parceria celebrada entre a
Anvisa e cinco hospitais privados, no âmbito do Programa Proadi-SUS (triênio
2018-2020), mediante estudo de caso envolvendo 10 projetos desse programa,
a fim de identificar as boas práticas a serem disseminadas, bem como propor
intervenções sobre as fragilidades, que se traduzem como oportunidades de
aprimoramento desse modelo de governança.
A base metodológica desta pesquisa tomou por referenciais o Regime de
Governança Colaborativa de Emerson et al. (2011) e o instrumento de
maturidade colaborativa desenvolvido por Martins e Costa (2017), onde foi
acrescida pergunta aberta sobre a relevância dos Direcionadores para deflagrar
a colaboração.
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Em síntese, o modelo considera um conceito ampliado de governança
colaborativa, “multpartner”, constituído por dimensões multicamadas, onde os
componentes são colocados para trabalhar juntos, de maneira cíclica, interativaiterativa, produzindo ações colaborativas que geram valor público e adaptação
no próprio regime. Os componentes do RGC selecionados para estudo foram:
Direcionadores; Dinâmica Colaborativa, compreendendo o Engajamento com
princípios, a Motivação Compartilhada e a Capacidade de Atuação Conjunta;
Ações Colaborativas; e os Impactos/ Adaptações, nestes incluídos Criação de
Valor Público e Aprimoramento da Colaboração, respectivamente.
A análise evidenciou o Proadi-SUS – Anvisa como uma prática exitosa de
governança colaborativa, cuja maturidade alcançou média de 4,3 na escala
Likert utilizada (variação de 0-5). Da mesma forma, 90% dos projetos estudados
obtiveram média de maturidade colaborativa igual ou superior a 4,0.
Importante destacar que a análise dos projetos possibilitou identificar
fortalezas e fragilidades da governança colaborativa, sendo que para estas
últimas foram propostas intervenções específicas, voltadas ao aprimoramento
do regime colaborativo e de sua governança, para o caso de prosseguimento
dos projetos no próximo triênio do Programa. Dessa forma, nesta conclusão, a
abordagem considera o resultado geral do Proadi-SUS – Anvisa.
Em síntese, a maturidade do regime colaborativo estudado caracteriza-se
por quatro fatores essenciais. O primeiro deles diz respeito à presença de vários
Direcionadores, deflagrando e impulsionando a colaboração. Liderança e
Incentivos para Colaborar são boas prática nesse componente, onde obtiveram
alta valoração (4,5 e 4,2, respectivamente). 70% dos projetos analisados
identificaram a presença de dois ou mais Direcionadores, de modo que os
achados alinham-se ao Primeiro Postulado de Emerson et al. (2011), segundo o
qual, quanto mais drivers presentes e reconhecidos pelas partes, maior a
probabilidade da colaboração acontecer. Nas respostas à pergunta aberta sobre
os Direcionadores, o elemento de maior relevância para as partes interessadas
foi a Interdependência, reforçando um aspecto presente na literatura de
governança colaborativa acerca dos atores não conseguirem alcançar seus
objetivos sem os recursos que são possuídos por outros atores, motivando,
assim, processos de colaboração.
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O segundo fator está presente na qualidade da Dinâmica Colaborativa.
No Proadi-SUS Anvisa, seus três elementos constitutivos operam com
consistência e obtiveram médias iguais e de alto valor (4,3), aproximando-se dos
Postulados 3, 4 e 5 dos autores supracitados, que descrevem a relação causal
entre estes elementos, num ciclo virtuoso, onde as interações de qualidade que
ocorrem no engajamento com princípios, geram e sustentam a Motivação
Compartilhada que, por sua vez, enquanto componente essencialmente
relacional do regime, ajuda a manter o Engajamento com Princípios, de modo
que ambos sustentam a Capacidade de Atuação Conjunta. Por outro lado,
percebeu-se a necessidade de aprimoramento da variável Deliberação
(integrante do componente Engajamento com Princípios), sobretudo, quanto a
constituição do processo decisório, que precisa ser melhorado, de modo a
permitir defesa aberta (direito à voz) e qualificada de interesses de terceiros.
Os dados demonstraram possibilidade de aprimoramento da Capacidade
de Atuação Conjunta, no que diz respeito aos arranjos institucionais /
procedimentais, onde a estrutura de autoridade interna das partes pode ser
ajustada, de modo a ser mais flexível e menos hierárquica que a burocracia
tradicional. Nesse componente, a Liderança é evidenciada enquanto boa prática,
com capacidade de desempenhar papéis de patrocinador, mobilizador,
facilitador, mediador e representantes institucionais, além de atuar com destreza
na mediação de conflitos, bem como na garantia da implementação das
determinações produzidas na colaboração.
O terceiro fator diz respeito à capacidade do Proadi-SUS - Anvisa de
produzir Ações Colaborativas, onde 100% dos projetos analisados reconhecem
essa faculdade e atribuem alto valor. Sem dúvida, a capacidade dessa parceria
de transformar o estado de coisas que ensejou a colaboração está comprovada,
bem como a efetividade das ações produzidas, que podem ser inferidas pela alta
valoração obtida na variável Criação de Valor Público (média de 4,6), que
evidenciou maior satisfação dos beneficiários dessas ações. Esses achados
estão coerentes com o postulado por Osborne (2010), de que o Estado pluralista
tende a ser mais eficiente, eficaz e efetivo, com a atuação de vários atores, em
conjunto e mediante relações interorganizacionais de confiança, com uma
dinâmica de governança apropriada a essa realidade.

98
Como quarto fator que caracteriza a maturidade do Proadi-SUS Anvisa,
associado ao reconhecimento do Valor Público das entregas dessa parceria,
está o alto potencial de adaptação do regime colaborativo, a partir das
determinações e das ações colaborativas produzidas nessa parceria. 100% dos
projetos reconhecem essa faculdade de adaptação que produzem efeitos no
aprimoramento da parceria. O Postulado 10 de Emerson indica que os RGC
serão mais longos e sustentáveis ao longo do tempo, quando se adaptarem aos
impactos resultantes de suas ações conjuntas. Aqui, registra-se que o ProadiSUS – Anvisa encontra-se em execução do seu terceiro triênio.
Tendo em vista que a maioria dos projetos desenvolvidos no âmbito do
Proadi-SUS – Anvisa operam objetos que têm como foco a melhoria da atuação
do demais entes federados, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
recomenda-se a incorporação de representantes dos entes estaduais e
municipais nos projetos dessa natureza.
Outro apontamento, diz respeito à possibilidade de desenvolvimento de
redes colaborativas, sobretudo em projetos que tratam de temáticas de gestão,
a

exemplo

daqueles

voltados

ao

desenvolvimento

de

competências

(capacitação), melhoria de práticas e operações em serviços de saúde, e
aprimoramento da gestão do SNVS, como o caso da institucionalização de
práticas avaliativas. Nesse sentido, sugere-se um olhar mais estratégico na
definição de temas prioritários a serem trabalhados em rede, no Proadi-SUS
Anvisa.
Por fim, a miríade de atores públicos e privados, atuando na prestação de
serviços públicos, num processo de interação e iteração colaborativo, longe de
ser um fenômeno instantâneo ou passageiro, vem se constituindo como um novo
paradigma da gestão pública, de modo que é preciso investir em pesquisas
nesse campo, na perspectiva de difundir cada vez mais a cultura da governança
colaborativa na administração pública brasileira.
Sugere-se, assim, estudos que avaliem o desempenho e a produtividade
de regimes de governança colaborativa, buscando compreender em que medida
e cenários esses modelos se colocam como possibilidades mais vantajosas para
a administração pública.
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APÊNDICES
APÊNDICE 1 – Orientações sobre a pesquisa
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA “PROADI-SUS ANVISA: UM MODELO
DE GOVERNANÇA COLABORATIVA A SER SEGUIDO?
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1

DADOS GERAIS

Mestranda: Adriana Karla Nunes Barbuio Marinho de Oliveira
E-mail: adriana.oliveira@saude.gov.br
Telefone: (61) 3315-2474
Orientador acadêmico: Prof. Dr. Humberto Falcão Martins
Organizações responsáveis: Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas – EBAPE/FGV e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
Linha de Pesquisa: Governança e Administração Pública
Objetivos da pesquisa: avaliar o grau de maturidade colaborativa do PROADISUS, no âmbito da Anvisa, de modo a identificar práticas a serem disseminadas
e variáveis a serem aprimoradas, possibilitando a melhoria em sua governança.

2

CONCEITOS UTILIZADOS NA PESQUISA

Governança Pública: processo de geração de valor público a partir de
capacidades e qualidades institucionais; da colaboração entre agentes públicos
e privados na coprodução de serviços, políticas e bens públicos e da melhoria
do desempenho. As capacidades e qualidades institucionais se relacionam à
liderança, ao domínio de competências, à prontidão e potencial para atuar, e ao
desenho institucional. (MARTINS e MARINI, 2014).
Governança Colaborativa: processo de geração de valor público de forma
conectada, em rede (MARTINS e MARINI, 2014). Também pode ser definida
como processos e estruturas de tomada de decisão e gestão de políticas que
envolvem pessoas de forma construtiva em todo os limites dos órgãos públicos,
níveis de governo e / ou esferas pública, privada e sociedade civil, a fim de
realizar um propósito público que não poderia ser realizado de outra forma
(EMERSON ET AL., 2011).
Parcerias: mecanismos que viabilizam a implementação de arranjos em
rede. Estão ancoradas em colaboração, compartilhamento, interdependência, na
convergência de interesses e valores, contrapondo-se aos modelos hierárquicos
(MARTINS, 2014).
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Maturidade: grau em que um processo ou atividade é institucionalizado e
efetivado em toda organização (MARTINS E COSTA, 2017).
3

MODELO TEÓRICO

O modelo teórico adotado é o Regime de Governança Colaborativa RGC, de Emerson et. al. (2011), que postula relações causais entre os
componentes e elementos constitutivos de três dimensões, dispostas em
multicamadas: (i) Contexto Geral do sistema onde a colaboração se desenvolve
e onde são gerados os Direcionadores que deflagram a colaboração; (ii) a
Dinâmica Colaborativa (compreendendo os componentes Engajamento com
Princípios, a Motivação Compartilhada e a Capacidade de Atuação Conjunta),
gerando as Ações Colaborativas que, por sua vez, produzem (iii) os
Impactos/Adaptação, conformando o regime colaborativo, expresso na Figura 1,
num processo cíclico de interações que gera e sustenta a colaboração.
Figura 1: Regime de Governança Colaborativa

Fonte: Emerson, Nabatchi e Balogh (2011)
Segundo Emerson et al. (2011, p 11), o Regime de Governança
Colaborativa contempla "o sistema para tomada de decisão pública em que a
colaboração transfonteiriça seja o padrão predominante de comportamento e
atividade".

Os

modelo

proposto

contempla

como

elementos-chave:

Direcionadores, Dinâmica de Colaboração (com seus elementos: Engajamento
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baseado em Princípios, Motivação Compartilhada e Capacidade para Ação
Conjunta), Ações, Impactos e Adaptações.
4

O

INSTRUMENTO

DE

VERIFICAÇÃO

DO

GRAU

DE

MATURIDADE COLABORATIVA
O questionário que instrumentaliza a análise do grau de maturidade dos
regimes de colaboração entre a sociedade e a administração pública foi
desenvolvido por Martins e Costa (2017). Sua estrutura é composta por questões
(atributos) que são referentes a cada uma das variáveis do RGC. A análise
pressupõe uso da escala Likert, onde o 0 (zero) significa “discordo totalmente” e
o 5 (cinco), “concordo totalmente”. As demais gradações entre esses extremos
devem ser interpretadas conforme a intuição de cada respondente.
5

PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO

O processo envolve o preenchimento de um único formulário por parte
envolvida no regime colaborativo (Projeto ProadiSUS), ou seja, Hospital de
Excelência (representando a iniciativa privada) e Unidade Organizacional da
Anvisa (representando o setor público).
Cada uma destas partes, preencherá 01 formulário por projeto,
preferencialmente, a partir da reunião de ao menos três indivíduos relacionados
com o processo colaborativo sob análise, a fim de minimizar vieses de
percepção.
6

PROJETOS PROADI-SUS SELECIONADOS

Os projetos PROADI-SUS que serão objeto desta pesquisa estão
identificados na Figura 2, como também o respectivo Hospital de Excelência e
Unidade Organizacional da Anvisa envolvidos em cada projeto.
Figura 2: Projetos PROADI-SUS e parceiros envolvidos no regime colaborativo.
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Fonte: elaborada pela autora.
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APÊNDICE 2 – Instrumento de Maturidade Colaborativa
AVALIAÇÃO DA MATURIDADE COLABORATIVA
Atribua nota entre 0 e 5, sendo nota 0 (zero) para discordo totalmente e nota 5 (cinco) para
concordo totalmente - digite apenas na coluna "resposta"
QUESTÕES
Há boa disposição dos líderes (de ambas as partes) para abraçar uma causa
coletiva (e não particular)?
Os líderes são imparciais em relação às preferências e interesses dos
2
participantes envolvidos?
Há disposição dos líderes para atuar na provisão de equipes, tecnologia e
3
outros recursos necessários?
Forças e/ou fraquezas internas de qualquer uma das partes serviram de
4
motivo para o início da colaboração?
1
Liderança

Direcionadores
Incentivos para colaborar

Oportunidades e/ou ameaças externas enfrentadas por qualquer uma das
5
partes serviram de motivo para o início da colaboração?

Interdependência

6

Incerteza

7

8
Descoberta
9
10
Definição

Dinâmica
Colaborativa

Engajamento com
princípios

Deliberação

11
12
13

São estabelecidos critérios compartilhados para avaliação de informações e
alternativas para a solução do problema comum identificado?

14

O processo deliberativo permite defesa aberta (direito à voz) e qualificada de
interesses individuais (incluindo exame ponderado de questões)?

15

O processo deliberativo permite defesa aberta (direito à voz) e qualificada de
interesses de terceiros (incluindo escutas de outras partes)?

16
17
18

Determinação
19

Confiança
mútua
Motivação
compartilhada

Entendimento
mútuo
Legitimidade
interna

A incapacidade das partes em solucionar o problema individualmente serviu
de motivo para o início da colaboração?
As partes sentem-se incapazes de lidar por si só com as incertezas
envolvendo a solução do problema comum?
O regime de colaboração começou com a identificação e declaração de
interesses, preocupações e valores individuais ou compartilhados entre as
partes?
Houve identificação e análise de informações importantes que evidenciaram a
necessidade de colaboração?
Há esforço continuado de alinhamento de propósitos e objetivos comuns
entre os interessados no regime de colaboração?
Há concordância entre os interessados sobre conceitos e terminologias
que utilizarão para descrever e debater problemas e oportunidades comuns?
Existe clarificação e ajustes recíprocos de tarefas e expectativas?

20
21
22
23
24

Comprometimento
25
compartilhado

São adotadas estratégias e intervenções efetivas de solução de conflitos
nas deliberações?
O processo deliberativo promove a apreciação aberta do que representa o
bem/interesse comum, em lugar de apenas agregar interesses das
partes?
O processo decisório é estruturado e inclui a formulação de agendas,
discussões, grupos de trabalho etc.?
O processo decisório em vigor conduz a determinações tais como acordos,
ações, recomendações que geram compromissos?
Há evidênias e/ou demonstrações recíprocas de que as partes são
razoáveis, previsíveis e confiáveis?
Há compreensão acerca dos interesses, necessidades, valores, restrições
e dificuldades das outras partes?
As posições e interesses das demais partes são compreendidas e
respeitadas, mesmo sob discordância?
Os interesses das partes são compatíveis e interdependentes?
Regras interpessoais informais de confiança e reciprocidade guiam as
interações entre as partes?
As partes são capazes de cruzar as fronteiras organizacionais, setoriais ou
jurisdicionais que os separam?

RESPOSTA

MÉDIAS
BLOCO

0
0

0

0
0 0
0

0
0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0
0

continua

113
conclusão
Procedimentos e outros arranjos institucionais são definidos e
estabelecidos na organização das partes?
Procedimentos e outros arranjos institucionais são definidos e estabelecidos entre
27
organizações das partes?
A estrutura de autoridade interna das partes tende a ser menos
28 hierárquica e estável e mais flexível que as estruturas das burocracias
tradicionais?
Os líderes desempenham seus papéis de patrocinadores, mobilizadores,
29
facilitadores, mediadores e representantes institucionais?
26
Arranjos
institucionais/
procedimentais

Liderança

30 Os líderes são essenciais em momentos de deliberação e conflito?

0

0

31 Os líderes asseguram a implementação das determinações colaborativas?

Capacidade de
atuação conjunta

32

O conhecimento compartilhado está integrado com os valores e
julgamentos dos participantes do regime de colaboração?

33

Conhecimento de alta qualidade é transmitido efetivamente intra e entre
as organizações que participam do regime de colaboração?

Conhecimento

Cultura
organizacional

34

35

Recursos

36
37
38
39
40

Ações colaborativas

41

Predominam nas partes mais valores colaborativos (cooperação, participação,
interação, mobilização, articulação, solidariedade, negociação, tolerância com a
diversidade, corresponsabilidade, visão sistêmica) que hierárquicos (comando,
controle, coordenação, subordinação, manipulação, competição, imposição de
estilos, responsabilização individual, reducionismo)?
Eventuais recursos escassos (financeiros, pessoal, tecnologia etc.) podem ser
compartilhados e multiplicados pelas partes?
Há disponibilidade de recursos financeiros?
Há disponibilidade de recursos humanos qualificados?
Há disponibilidade de recursos tecnológicos?
Há disponibilidade de recursos logísticos (materiais, equipamentos,
instalações)?
Há disponibilidade de recursos de poder (meios coercitivos, normativos e
regulatórios)?
Ações conjuntas que contribuem direta ou indiretamente para a geração
de algum produto, seja bem ou serviço, tangível ou intangível, são desenvolvidas
como decorrência do regime de colaboração?

Constata-se efetivamente um impacto deliberado da colaboração em relação
ao problema ou estado de coisas que originalmente a motivou?
A colaboração tem ensejado maior satisfação dos beneficiários de sua
43
atuação?
A atuação colaborativa tem gerado mudanças positivas no próprio regime de
44
colaboração?

0
0

0

0

0 0 0

42
Impactos/
Adaptação

Criação de valor público

Aprimoramento da colaboração

0
0 0
0
MÉDIA FINAL 0

Fonte: Martins e Costa (2017), com base em Emerson et al. (2011).

