
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Fernanda Kempner-Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governança Multinível: um framework para a Governança da Segurança Pública Brasileira à 

luz do paradigma das redes organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

 2022 



 

 

 

Fernanda Kempner-Moreira 

 

 

 

Governança Multinível: um framework para a Governança da Segurança Pública Brasileira à 

luz do paradigma das redes organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tese submetida ao Programa de Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina 

para a obtenção do título de Doutora em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento. 

Orientadora: Professora Patricia de Sá Freire, Dra. 

Coorientador: Professor João Artur de Souza, Dr. 

Coorientadora: Professora Solange Maria da Silva, Dra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, 

através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC. 

 



 

 

 

Fernanda Kempner-Moreira 

Governança Multinível: um framework para a Governança da Segurança Pública Brasileira à 

luz do paradigma das redes organizacionais 

 

O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado por banca examinadora 

composta dos seguintes membros:  

 

 

Professor Denilson Sell, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

Professor Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

Professora Lillian Maria Araujo de Rezende Alvares, Dra. 

Universidade de Brasília 

 

 

 

Professora Kelly Cristina Benetti Tonani Tosta, Dra. 

Universidade Federal Fronteira Sul 

 

 

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado 

adequado para obtenção do título de doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

 

 

 

Professor Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Dr. 

Coordenador do Programa 

 

 

 

Professora Patricia de Sá Freire, Dra. 

Orientadora 

 

 

 

Florianópolis, 20 de julho de 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado ao meu porto seguro: família, 

obrigada pelo apoio, pela paciência e pelo amor. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Considero esta uma das etapas mais difíceis de escrever em minha tese. Afinal, 

“Nenhum dever é mais urgente do que agradecer” (James Allena). Gratidão é um sentimento 

que prezo muito e que, neste momento, enche meu coração. E são tantas as pessoas que 

contribuíram para esse trabalho de cocriação científica, acadêmica e de vida que tenho medo 

de minha memória falhar, apesar de todos estarem em meu coração. 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, porque Ele é Deus de amor e de justiça: felizes 

os que nEle esperam. 

Abaixo dEle, minha família. Meu esposo Marcos, que sempre me apoiou e me 

incentivou a crescer e a ser melhor. Minha filha Isabela, que teve que conviver com minha 

ausência em diversos momentos para que eu desse conta de concluir este trabalho. Minha mãe, 

Antonia, que além de ter me dado a vida, me ajuda incansavelmente em tudo quanto preciso. À 

minha sogra, Beledine, que, apesar de não estar mais aqui, sempre me amou e torceu pelo meu 

sucesso. E não poderia esquecer dos meus gatos, Pedro e Pipa, que durante os muitos dias em 

que me dediquei a escrever esta tese, estiveram aquecendo minhas pernas e, do jeitinho deles, 

me mostrando que eu iria conseguir. 

E o que dizer da orientadora que virou amiga? Patricia de Sá Freire, uma pessoa 

fantástica que Deus colocou no meu caminho para me guiar nesta jornada que foi o doutorado. 

Sem você, eu não teria aprendido tanto e não teria vivido de maneira tão intensa esses cinco 

anos. Obrigada, Patricia, por ser minha mentora, minha referência, meu porto seguro, em meio 

a um turbilhão de acontecimentos, e por ser minha amiga. 

Professores são pessoas que têm uma missão especial. E, no EGC, tive o prazer de 

conhecer e de aprender com grandes mestres que, com amor e dedicação, nos levam a um 

caminho de aprendizado intenso. Posso dizer que todos os professores com quem tive o prazer 

de ter aula ou de trabalhar em algum projeto durante o doutorado me ensinaram tanto que, por 

certo, não imaginam a contribuição que tiveram neste trabalho. Em nome dos meus 

coorientadores João Artur de Souza e Solange Maria da Silva, dedico meu agradecimento ao 

corpo docente do EGC, que participou da transformação na pesquisadora que sou hoje.  

E o que dizer dos amigos e dos companheiros de caminhada acadêmica? Se não fossem 

os cafés, as conversas, as trocas, o apoio, as risadas e os choros, nada disso teria valido a pena. 

Tive o prazer de conviver com muitas pessoas incríveis nesta grande família que é o EGC. 

Alguns mais próximos, outros nem tanto, mas cada um participou e deixou sua marca em minha 



 

 

 

trajetória. Regina, Talita, Emerson, Giselly Rizzatti, Rodrigo, Julieta, Rogéria, Tabajara, 

Márcia, Micheline, Cris Iata, Marta Mello, Marilei e tantos outros... todos foram importantes 

para tornar esse caminhar mais leve e mais feliz. 

Sem contar com o backoffice supereficiente e sempre disponível do Diogo Henrique 

Ropelato, que me ajudou não só nos processos burocráticos, mas também no design do 

framework. Sua eficiência e disponibilidade ficarão gravados em meu coração. 

Como uma pesquisa de coprodução transdisciplinar, preciso agradecer às pessoas que 

participaram desta construção no campo de pesquisa. 

Iniciarei com os participantes da RUASP, em especial ao Jean Paulo Cimolin e ao 

Augusto, à época colaboradores da Diretoria de Formação e Capacitação da Secretaria de 

Segurança Pública de Santa Catarina (DIFC/SSP/SC), que ofereceram apoio incondicional à 

proposta da Rede de Universidades e Academias da Segurança Pública. Em nome deles, 

agradeço a todos os servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militar e Polícia 

Científica de Santa Catarina, bem como aos servidores da Universidade Corporativa da Polícia 

Rodoviária Federal que participaram das diversas interações para a validação da rede de 

aprendizagem e com os quais aprendi muito. 

Agradeço aos servidores da Polícia Rodoviária Federal que participaram dos projetos 

“Alinhamento da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade 

Corporativa em Rede (UCR)” e “Desenvolvimento e validação de um modelo de governança 

do conhecimento aplicado a comunicação social e alinhado ao planejamento estratégico da PRF 

por meio da adoção das diretrizes do modelo na produção, gestão e disseminação de conteúdo”. 

Em especial ao inspetor José Lopes Hott Jr. pelo apoio, incentivo e pela coprodução da 

Governança Multinível na PRF: sua liderança sempre foi inspiração e motivação na busca de 

um modelo de governança que colabore para um Brasil de resultados mais efetivos para o bem 

comum. 

Aos membros do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa 

Catarina (CSSPPO_SC), que permitiram que eu os acompanhasse e, juntos, pudéssemos 

construir e validar esse modelo de governança que se mostrou aderente e eficiente para a 

segurança pública brasileira. Obrigada pela oportunidade, pelo respeito, carinho e aprendizado 

que tive com cada um de vocês: Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes, Delegado Paulo 

Norberto Koerich, Coronel Charles Alexandre Vieira, Perito Giovani Eduardo Adriano, 

Coronel Dionei Tonet, Delegado Marcos Flávio Ghizoni Jr., Coronel Marcelo Pontes, Coronel 

Marcos Aurélio Barcelos, Delegada Luciana da Silva Pinto Maciel, Coronel Vanderlei 

Vanderlino Vidal. 



 

 

 

Além dos membros do CSSPPO_SC, tive o prazer de conhecer e de conviver com uma 

pessoa incrível, que, desde o primeiro contato, se prontificou em me ajudar tão prontamente, 

possibilitando um processo de cocriação e de aprendizado ainda mais produtivo. Lise Anne de 

Borba Franzoni Gil, obrigada por todo apoio, todas as trocas e pela amizade que construímos 

nesses cinco anos de convivência semanal. 

Sem contar as outras pessoas maravilhosas que participaram da construção desta 

pesquisa na SSP: Daiane, Davi, Coronel Mello, Coronel Rogério, Coronel Aroldo, Delegada 

Ester, Coronel Steil, Coronel Pinho e tantos outros atores da Rede de Segurança Pública de 

Santa Catarina que sempre apoiaram o framework e todas as etapas desta cocriação.  

Não posso deixar de agradecer ao apoio financeiro do Programa UNIEDU Pós-

Graduação da Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina, que permitiu minha 

dedicação exclusiva à pesquisa e garantiu a qualidade desta entrega. 

Para finalizar, agradeço a cada um dos dias vividos nesta jornada do doutorado, pois 

me proporcionaram lições, aprendizados, amigos, crescimento, desenvolvimento, 

transformação, amadurecimento e muita, muita gratidão! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. 

Eu entendi que o caminho pedras terá. 

Eu vi em campo aberto se erguer construção. 

E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. 

 

Eu vi o meu limite vir diante de mim. 

Eu enfrentei batalhas que eu não venci. 

Mas o troféu não é de quem não fracassou. 

Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. 

 

Vejo vitórias se hoje eu olho pra trás. 

E a minha frente eu sei que existem muito mais. 

Eu sei que minha jornada aqui só começou. 

E ao longo dessa estrada, sozinho eu não estou. 

 

E ao olhar pra trás, tudo que passou, 

Venho agradecer quem comigo estava. 

Ergo minhas mãos pra reconhecer. 

 

E hoje eu sou, quem eu sou, 

Pois Sua mão me acompanhava. 

Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. 

Eu abro o meu coração, pra minha nova história. 

 

(Música É só o começo – Vocal Livre) 

  



 

 

 

RESUMO 
 

Reconhecendo que o alcance da efetividade pelo controle de partes isoladas de um sistema não 

mais funciona, a literatura aponta a Governança Multinível (MultiGov) como um modelo, 

apoiado nas teorias de redes, de bem comum e de sistemas, é recomendado no enfrentamento 

de situações e de ambientes complexos. Considerando que na Segurança Pública as políticas 

públicas são decorrentes de interação complexa e contínua entre diversos atores internos e 

externos, públicos e privados, nos diferentes níveis de atuação das forças de segurança, o que 

demanda parcerias, coprodução, formação de redes, programas de colaboração e projetos 

comuns para o alcance dos objetivos coletivos, além do fato de a pesquisadora ter participado 

de diferentes projetos com essa área, definiu-se a Segurança Pública como contexto desta tese. 

O Guia da Política de Governança Pública aponta a Governança Multinível como um modelo 

a ser utilizado no Brasil, mas não responde como as duas propostas se relacionam, como 

implantar nem quais elementos efetivam a MultiGov. A falta de resposta para essas questões 

sinalizou a necessidade de estruturar e de apresentar os elementos do sistema de governança 

multinível e suas relações com a governança pública, para facilitar o entendimento e a aplicação 

do modelo, e decretou a lacuna de conhecimento científico: Como estruturar um framework 

para implementar a Governança Multinível (MultiGov) para a governança da segurança pública 

brasileira? Para contribuir com a busca de respostas para essa questão, estabeleceu-se como 

objetivo geral propor um framework de Governança Multinível Pública para sua aplicação 

na Segurança Pública Brasileira. Esta é uma pesquisa de coprodução transdisciplinar, que 

se utilizou do Framework KAD (Knowledge Acquisition Design) para garantir a robustez 

requerida por uma pesquisa científica. A coprodução transdisciplinar ocorreu com os atores da 

segurança pública: a Rede de Universidades e Academias da Segurança Pública, a Polícia 

Rodoviária Federal; e o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa 

Catarina, sendo este o campo de construção e validação do framework proposto. Entre as 

principais entregas apresenta-se um conceito de Governança Multinível (MultiGov), bem como 

determina e descreve seus elementos contextuais, teóricos e de estruturação; os cinco estágios 

de maturidade das redes organizacionais, que compõem o pressuposto da MultiGov; relaciona-

se os elementos da Governança Pública e da Governança Multinível, apresentando um 

framework conceitual dessa inter-relação. A partir do entendimento de que a MultiGov respeita 

e amplia as boas práticas da governança pública, foi possível elaborar o framework de 

Governança Multinível para a Segurança Pública (MultiGov_SP), que contextualiza a 

governança multinível para a segurança pública brasileira. A construção desse framework foi 

realizada em um trabalho de coprodução entre a pesquisadora e os especialistas não acadêmicos 

da segurança pública de Santa Catarina, o que garante a validade de sua aplicação prática. 

Conclui-se que a MultiGov_SP é um framework inovador que se apresenta como 

intrinsecamente aderente ao que preconiza a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social e o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e pode ser adotado como o modelo de 

governança para a segurança pública no Brasil.  

 

Palavras-chave: Redes Organizacionais. Redes de Aprendizagem. Governança Multinível. 

Governança Pública. Segurança Pública.  



 

 

 

ABSTRACT 
 

Recognizing that the scope from effectiveness that controls isolated parts of a system that is no 

longer working, the literature points to Multilevel Governance (MultiGov) as a model, 

supported by the theories from common good networks and systems, it is recommended to face 

situations and complex environments. Considering that in Public Security, public policies are 

the result of complex and continuous interaction between various internal and external, public 

and private that acts at different levels of action from the security forces, which requires 

partnerships, co-production, networking, collaboration programs and common projects to 

achieve collective goals, in addition to the fact that the researcher has participated in different 

projects in this area, Public Security was defined as the context of this thesis. The Public 

Governance Policy Guide points to Multilevel Governance as a model to be used in Brazil but 

does not answer how the two proposals are related, how to implement or which elements make 

MultiGov effective. The lack of answers to these questions signaled the need to structure and 

present the elements of the multilevel governance system and its relations with public 

governance, to facilitate the understanding and application of the model, and declared the gap 

in scientific knowledge: How to structure a framework to implement Multilevel Governance 

(MultiGov) for the governance of Brazilian public security? To contribute to the search for 

answers to this question, it was established as a general objective to propose a framework of 

Public Multilevel Governance for its application in Brazilian Public Security. This is a 

transdisciplinary co-production research, which used the KAD Framework (Knowledge 

Acquisition Design) to ensure the robustness required by scientific research. The 

transdisciplinary co-production took place with the act of public security: the Network of 

Universities and Academies from Public Security, the Federal Highway Police; and the Higher 

Collegiate of Public Security from Official Expertise from Santa Catarina, which is the field 

from construction and validation of the proposed framework. Among the main deliverables, a 

concept of Multilevel Governance (MultiGov) is presented, as well as determining and 

describing its contextual, theoretical and structuring elements; the five maturity stages of 

organizational networks, which make up the MultiGov assumption; the elements of Public 

Governance and Multilevel Governance are related and presenting a conceptual framework of 

this interrelation. Based on the understanding that MultiGov respects and expands the good 

practices of public governance, it was possible to develop the framework from Multilevel 

Governance for Public Security (MultiGov_SP), which contextualizes multilevel governance 

for Brazilian public security. The construction of this framework was conducted in a co-

production work between the researcher and non-academic specialists in public security from 

Santa Catarina, which guarantees the validity of its practical application. It is concluded that 

MultiGov_SP is an innovative framework that presents itself as intrinsically adhering to what 

advocates the National Public Security and Social Defense Policy and the Unified Public 

Security System (Susp) also can be adopted as the governance model for the public security in 

Brazil. 

 

Keywords: Organizational Networks. Learning Networks. Multilevel Governance. Public 

Governance. Public Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução desta tese é composta da contextualização e da delimitação do problema, 

da definição dos objetivos geral e específicos, da apresentação da justificativa e do ineditismo, 

da comprovação da aderência da pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento (PPGEGC/UFSC) e da indicação da estrutura geral do trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O conceito de governança mostra-se, cada vez mais, emergente e urgente para gestores 

de todos os tipos de organização. Após as crises mundiais do final da década de 1990 e início 

de 2000, os modelos de governança deixaram de ser restritos aos aspectos gerenciais e 

administrativos e ampliaram a visão, englobando a participação dos stakeholders no processo 

de governar, a fim de garantir o desenvolvimento e a eficiência da organização e gerar impacto 

positivo para todos os atores influenciados por seus resultados. Desde essa época, a sociedade 

vem exigindo mais colaboração entre as diferentes esferas de poder para o alcance do bem 

comum. Observa-se o surgimento de um novo mundo contemporâneo, caracterizado pelos 

fluxos que o recriam e dão a ele dinamicidade (VAZ; REIS, 2017). 

Governar de maneira a gerar conhecimentos de valor é o caminho em um mundo de 

mudanças tão radicais, inesperadas e, na maioria das vezes, desafiadoras. Isso requer ações para 

facilitar a transparência, a integração, o compartilhamento e a resolução de problemas 

complexos. Compartilhar é o verbo que fará a sociedade progredir em conhecimento e em 

qualidade de vida para os cidadãos, pois o compartilhar exige que o egoísmo saia de cena e o 

bem comum seja exaltado (WIIG, 1997; KIMIZ, 2005). Inverte-se a lógica do poder pela 

acumulação e promove-se a gestão inteligente de dados, informações e compartilhamentos.  

Nesse novo modelo de sociedade, é preciso gerenciar o conhecimento de maneira que 

o impacto de suas ações seja ampliado. Do valor concentrado a uma única organização, cria-se 

uma cultura de aprendizagem continuada pelas redes intra e interorganizacionais, repercutindo 

o impacto a um número crescente de stakeholders. 

Em consequência, as novas configurações organizacionais apresentam a formação de 

redes como estratégia para que as organizações consigam atender aos desafios postos e, 

consequentemente, inovar e competir de forma sustentável. A formação de redes passa a ser um 

elemento de sobrevivência organizacional. Passa-se, então, a desenvolver capacidades 
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dinâmicas para atuar em rede, visando a desenvolver, não somente o capital humano de cada 

organização, mas a sua capacidade de desenvolver o capital social e relacional para que a rede 

se constitua, se mantenha e alcance os resultados estabelecidos (CASTELLS, 2000; 

CASSIOLATO; BRITO; VARGAS, 2005; BATES et al., 2013; DEN BOER-DIEPERINK-

MUKHTAROV, 2019; YI et al., 2019).  

Não é por menos que o termo governança tem assumido especial importância na 

agenda de gestores públicos e privados, reconhecendo a relevância da interação entre vários 

atores, com objetivo de, coordenadamente, prover bens comuns ou estabelecer a ordem pública, 

orientando as ações dos indivíduos para que alcancem seus objetivos (ROSENAU, 1992). Nesse 

contexto, no qual se somam diferentes atores, diversas expectativas e várias influências, cresce 

a complexidade, e a solução efetiva dos problemas exige esforços coletivos e atuação em redes 

organizacionais internas e externas, ampliando o que Secchi (2009) pondera: um modelo de 

governança deve considerar uma plataforma organizacional que facilite o alcance de objetivos 

coletivos. 

Para a escola seminal dos estudos de governança (ROSENAU, 1992; FISCHER, 1996; 

RHODES, 1996), o constructo não é simplesmente sinônimo de mecanismos de controle. Seu 

significado abraça elementos, mecanismos e componentes capazes de estimular um ambiente 

colaborativo e de fomentar a socialização e o compartilhamento de normas, valores, 

conhecimentos e interesses comuns. É a combinação de todos esses elementos que gera a 

criação de valor e o aprendizado (DE NONI; GANZAROLI; ORSI, 2013). 

A literatura dissemina que o conceito de governança, aplicado ao ambiente 

corporativo, é derivado do Banco Mundial, para o qual a governança é definida como exercício 

de autoridade, controle, gerenciamento e poder de governo, termo associado ao “good 

governance”. Entende-se que a governança é o elemento que fornece aos gestores as diretrizes 

para a resolução de conflitos e execução de suas atividades, ao mesmo tempo que exerce 

monitoramento sobre suas ações (WORLD BANK, 1992).  

No conceito atualmente vigente e instrumentalizado por instituições tidas como 

referência no tema, como OCDE (2004), IBGC (2009), TCU (2014) e G20 OCDE (2016), a 

governança corporativa pouca atenção oferece para a interação e a cooperação, elementos 

básicos preconizados na definição original do termo. 

Para a OCDE (2004), a governança corporativa é responsável pela integridade das 

corporações, por isso, deve cuidar da estrutura institucional e política em todas as instâncias, 

promovendo a saúde e a estabilidade econômica. Para o IBGC (2009, p. 20), a governança 

corporativa “[...] é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
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monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”. Por 

meio dos princípios básicos de governança, busca-se assegurar uma gestão eficiente e 

agregadora de valor para as organizações.  

O TCU (2014) define a governança pública como o conjunto de mecanismos de 

liderança, estratégia e controle utilizados para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 

gestão, garantindo que as políticas públicas e a prestação de serviços do setor público sejam 

direcionadas para os interesses da sociedade. Observa-se que o foco das definições de 

governança corporativa está no monitoramento e no controle, como forma de garantir um bom 

desempenho organizacional (CADBURY, 1992; ONADO, 2000).  

Em 2016, o G20 e a OCDE revisaram os princípios estabelecidos em 2004, mantendo 

os valores da transparência, da responsabilização, da supervisão dos executivos, do respeito 

pelos direitos dos acionistas e do papel das principais partes interessadas. Esses princípios 

apoiam-se em elementos comuns a bons governos, sendo considerados como orientações 

práticas, que abraçam diferentes modelos de governos. Os seis Princípios de Governança 

Corporativa do G20 e da OCDE são assegurar: (i) a base para um enquadramento efetivo do 

governo das sociedades; (ii) os direitos e o tratamento paritário dos acionistas e as funções 

principais da propriedade; (iii) os investidores institucionais, mercados de ações e outros 

intermediários; (iv) o papel dos stakeholders; (v) a divulgação de informação e transparência; 

e (vi) as responsabilidades do conselho (OCDE, 2016). 

Resumidamente, o conceito de governança refere-se às instâncias de decisão, de regras 

e de processos, que garantem que a gestão irá aderir aos padrões éticos correntes, às melhores 

práticas e às leis, ou seja, como sentenciado por Fischer (1996), a governança é um sistema que 

promove espaços de negociações e determina os papéis a serem desempenhados por cada agente 

no processo. Apesar do conceito simples, a governança tem o poder de salvar ou de condenar 

as organizações em situações de duplo comando, falta de comando ou comando não baseado 

em evidências, especialmente no que se refere aos desafios legais ou regulamentares, como 

ditam Turban e Volonino (2013).  

Na contemporaneidade, resgata-se o conceito primário de governança para o melhor 

enfrentamento dos desafios do contexto da Sociedade do Conhecimento, em que a competição 

cede lugar à cooperação, a criação, à cocriação e a concorrência, à parceria, sem eliminar a 

necessidade do controle e do monitoramento dos processos e dos resultados, bem como os 

princípios básicos da boa governança ditados pelo IBGC (2009): transparência, equidade, 

prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. 
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Em setembro de 2021, foi divulgada a ISO 37000:2021 Governança de Organizações, 

primeira referência internacional de boas práticas de governança. A proposta é que essa 

normativa seja aplicada a todas as organizações, de todos os tipos, tamanhos, estrutura ou 

finalidade, orientando as organizações sobre como cumprir com suas responsabilidades e seu 

propósito, reforçando a necessidade do engajamento dos múltiplos atores e da visão sistêmica, 

proativa e de longo prazo (ISO 37000, 2021). 

De acordo com a ISO 37000:2021, a boa governança é um sistema baseado em pessoas 

por meio do qual uma organização é dirigida, supervisionada e responsabilizada, de forma que 

consiga atingir seu propósito de maneira ética e responsável. Para isso, estabelece 11 princípios: 

objetivo da organização, modelo de geração de valor, estratégia alinhada com o modelo de 

valor, supervisão do desempenho organizacional, prestação de contas, engajamento dos atores, 

liderança ética e eficaz, dados e decisões para a tomada de decisões, governança de risco, 

responsabilidade social e viabilidade ao longo do tempo sem perder o desempenho (ISO 37000, 

2021). 

O Tribunal de Contas da União ressalta que, no que tange às organizações públicas, a 

governança busca alcançar maior efetividade, ou seja, produzir os efeitos pretendidos, e maior 

economicidade, relacionada à oferta do maior número de benefícios com os recursos 

disponíveis. Em seu manual de governança pública, estabelece como princípios da boa 

governança: a legitimidade, a equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a 

transparência e a accountability (TCU, 2014).  

Estudos das pesquisadoras finlandesas da Escola de Negócio e Gestão da Lappeenranta 

University of Technology, Kaisa Henttonen, Katja Lahikainen e Tiina Jauhiainen, concluem 

que, especialmente as instituições públicas devem priorizar modelos de governança mais 

flexíveis, colaborativos e baseados em rede, que promovam aprendizado aprimorado, uso mais 

eficiente dos recursos e melhor capacidade de planejamento e resolutividade (HENTTONEN; 

LAHIKAINEN; JAUHIAINEN, 2016). 

Reconhece-se que o alcance da efetividade pelo controle de partes isoladas de um 

sistema não mais funciona, precisa-se de um modelo de governança compartilhada (TANG et 

al., 2017), ou seja, a especialização isolada não alcança mais as respostas corretas para sanar as 

questões contemporâneas, mas é necessário elaborar um modelo que incentive, controle e 

monitore todos os partícipes da rede organizacional e interorganizacional. A cocriação, a 

coprodução e a coevolução se fazem necessárias (OSTROM; HESS, 2011; HENTTONEN; 

LAHIKAINEN; JAUHIAINEN, 2016; QUEIROZ et al., 2018; SANDSTRÖM et al., 2020). 
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Fica evidente que as melhores soluções para problemas complexos dependem de um 

modelo de governança diferenciado, visto que são necessárias negociações com diferentes 

atores, em todos os níveis. A solução para problemas complexos vem da rede de atores que, por 

si, constrói um emaranhado de níveis de autoridade e de responsabilidade, em que cooperação, 

competição e conflito compõem a interação horizontal, vertical e transversal (MONIOS, 2019). 

Nesse caminho, novos arranjos institucionais colaborativos são requeridos, em que os 

stakeholders se conectem em diferentes níveis, vertical e horizontalmente, demandando novos 

padrões de autoridade, cujas hierarquia convencional e busca por soluções isoladas não mais 

conseguem gerar resultados satisfatórios (ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016; DEN 

BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019). Logo, sistemas de governança que não 

consideram a diversidade de atores em múltiplos níveis tornam-se incapazes de lidar com a 

complexidade e a diversidade de ações necessárias para gerar resultados efetivos 

(SANDSTRÖM et al., 2020). 

Entre os modelos de governança encontrados na literatura, um em particular traz 

fundamentação nas teorias de redes de aprendizagem (VAZ; REIS, 2017; HILEMAN; LUBEL, 

2018) e de bem comum (TERMEER; DEWULF; VAN LIESHOUT, 2010; SNOWER, 2019; 

MONIOS, 2019) e pode ser aplicado no enfrentamento a situações e ambientes complexos, bem 

como estados de crise dinâmicos e acelerados.  

Trata-se do modelo de Governança Multinível, estudado desde o início da década de 

2000 como opção para a governança de redes Inter territoriais e interorganizacionais 

(STEPHENSON, 2013; ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016; BUDD; SANCINO, 

2016; HENRICHS; DE MEZA, 2017; TORTOLA, 2017; DEN BOER; DIEPERINK; 

MUKHTAROV, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020), e que envolve a integração e a cooperação 

de múltiplos atores em diferentes níveis de atuação (COUTO; 2018; PAPADOPOULOS; 

PIATTONI, 2019).  

Wilson (2017) corrobora com essa proposição ao esclarecer que o modelo Governança 

Multinível (que se denomina MultiGov) é uma consequência da tendência de situações 

complexas e dinâmicas de um ambiente altamente interconectado. Nesse sentido, a Governança 

Multinível apresenta como recurso vital os vínculos que conectam os níveis, em que o 

envolvimento e a influência exaltam uma dependência mútua e nenhum nível é superior ao 

outro (DALLABRIA; BECKER, 2003; BRANDÃO, 2011; STEPHENSON, 2013; COUTO, 

2018).  

Mais do que criar novas redes relacionais (ou fortalecer as existentes), a 

governança [multinível] revela uma nova forma de organização da sociedade, 
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nomeadamente na sua postura e interesse face ao desenvolvimento e na 

participação nos processos de tomada de decisão. (CHAMUSCA, 2012, p. 53, 

tradução nossa) 

Trata-se de uma estrutura verticalmente diferenciada que não atende aos princípios 

limitantes de comando e de controle, mas considera as mudanças nas relações entre os atores 

situados nos mais diferentes níveis, cuja hierarquia é substituída pela interação assimétrica, mas 

coordenada, entre esses atores (BENZ; ZIMMER, 2010; BUDD; SANCINO, 2016).  

Para atuar efetivamente em múltiplos níveis, é preciso descentralizar autoridade, 

distribuir poder e responsabilidades e formar redes intra e interorganizacionais para possibilitar 

a colaboração entre os diferentes atores (BACHE; FLINDERS, 2004; TERMEER; DEWULF; 

VAN LIESHOUT, 2010; BATES et al., 2013; ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016). 

As conexões e as interações tornam-se fundamentais nesse novo contexto intra e 

interorganizacional em que muitos atores estão envolvidos no alcance de resultados. Com um 

conjunto tão diversificado de atores em busca de soluções colaborativas, a Governança 

Multinível (MultiGov) pode ser o caminho.  

O modelo é dependente de mecanismos e componentes que envolvem informações 

confiáveis e ambientes de compartilhamento e cocriação. Demanda-se a implantação da Gestão 

do Conhecimento como um processo de longo prazo, cujo propósito é estabelecer uma mudança 

de modelo mental em relação ao compartilhamento multinível de dados confiáveis e o 

estabelecimento de uma nova cultura de incentivo, apoio e estímulo de valorização do 

conhecimento como ativo estratégico, que refletirá em resultados mais efetivos, na tomada de 

decisão mais assertiva e na alocação de recursos estratégicos mais inteligentes (NONAKA; 

VON KROGH; VOELPEL, 2006). 

Autores como Monios (2019) apresentam a Governança Multinível (MultiGov) como 

a governança para a inovação, a aprendizagem, a adaptação, a confiabilidade, os níveis de 

cooperação dos participantes e para a obtenção de resultados mais efetivos, equitativos e 

sustentáveis em múltiplas escalas, benefícios desejados pela governança pública e 

organizacional. O autor indica outros pontos fortes do modelo, como: a promoção da adaptação 

institucional, o empoderamento para desenvolver soluções coletivas para problemas locais 

(MONIOS, 2019). Assim, entende-se que é adequado para um novo desafio emergente, 

superando a dependência de caminho dos modelos hierárquicos tradicionais; e pode tornar os 

sistemas socioecológicos menos propensos ao colapso (redundância atenua o risco).  

Como descrevem Yang, Rounsevell e Haggett (2015), mesmo havendo uma 

diversidade de interpretações da Governança Multinível (MultiGov), da definição original aos 

demais usos da teoria, o conceito aborda a coordenação, o desenvolvimento e a implantação de 
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políticas, passando pela delegação de poder para os níveis inferiores de autoridade, em um 

processo de descentralização, bem como a descrição e o desenvolvimento de estratégias que 

incluam atores mais amplos, abrangendo instituições governamentais, não governamentais e 

informais. 

Esses elementos denunciam que a transformação de modelo hierárquico para um 

modelo de governança multinível não será fácil. Complementando, Tortola (2017) aponta três 

grandes áreas em que o desenvolvimento do conceito de Governança Multinível (MultiGov) 

provocou ambiguidades: (i) a aplicabilidade do conceito fora do contexto da União Europeia; 

(ii) o papel de atores não governamentais; e (iii) o foco em estruturas versus foco em processos 

de formulação de políticas.  

Por essas ambiguidades, esclarecer o conceito de Governança Multinível (MultiGov) 

é importante pela demanda crescente de sua aplicação em diferentes contextos, além do 

contexto territorial originalmente aplicado. Em um mundo cujos problemas complexos se 

mostram cada vez mais presentes, ou seja, problemas de ordem econômica, social, política, 

ambiental, além das esferas multiníveis institucionais e federais, a Governança Multinível 

(MultiGov) apresenta-se como um modelo adequado para atuar em situações 

multidimensionais. 

Essa nova configuração aponta os mecanismos de uma Nova Governança com base 

em redes de aprendizagem como elementos primários a serem implantados, sob risco de não se 

obter o alinhamento e o direcionamento estratégico adequado ao alcance dos objetivos 

organizacionais e aos resultados esperados pela sociedade. Um novo modelo de governança 

deve se concentrar mais nas metas individuais e coletivas a serem alcançadas do que em um 

roteiro de como alcançá-las, permitindo a liberdade de criação e de inovação dentro de 

princípios legais e estratégicos do bem comum. 

Mesmo existindo um contexto demandante desse novo modelo de governança, pouco se 

tem estudado sobre a Governança Multinível (MultiGov) em contextos organizacionais, o que 

determina a urgência desta tese. Uma busca na base de dados científica internacional e 

multidisciplinar Scopus com os termos Multilevel Governance OR Multi-level Governance 

aponta que a maior parte dos estudos (mais de 60%) está relacionada à governança em territórios 

e à gestão de riscos ambientais, decretando a lacuna de conhecimento científico. 

No Brasil, o termo Governança Multinível tem emergido timidamente. Apesar de o Guia 

da Política de Governança Pública apontar a governança multinível como um modelo a ser 

utilizado, apenas essa indicação e um breve conceito são apresentados, deixando uma incógnita 

sobre o que é e como implantar esse novo modelo (BRASIL, 2018a). Surgem, então, dois 
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questionamentos: Qual o arcabouço teórico de Governança Multinível (MultiGov) para a 

Governança Pública brasileira? Como os elementos de Governança Multinível se inter-

relacionam para a aplicação na Governança Pública brasileira? 

A falta de resposta para essas questões sinaliza a necessidade de estruturar e de 

apresentar os elementos do sistema de governança multinível e suas relações com a governança 

pública, facilitando o entendimento e a aplicação do modelo. Assim, considera-se que a 

construção de um framework como um artefato seja necessária a uma compreensão abrangente 

para a aplicação da Governança Multinível em organizações públicas.  

Nesta tese, framework é definido como um artefato construído com o propósito de 

identificar elementos e componentes de um sistema e suas relações, tornando-se uma 

ferramenta que facilita a compreensão e a estruturação do modelo (JABAREEN, 2009; 

CARVALHO, 2013; CHOWDHURY, 2019). 

Para Crossan, Laine e White (1999), um framework estreita a teoria e a prática quando 

atender a três critérios: (i) identificação do fenômeno a ser validado; (ii) sugestão de premissas-

chave relacionadas ao framework a ser proposto; e (iii) descrição da inter-relação entre os 

elementos que o compõem. Dessa forma, um framework é um sistema fluído, que permite a 

aplicação prática do que se propõe (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005).  

Entre as diferentes áreas do serviço público, definiu-se como lócus de estudo a área da 

segurança pública. O tema da segurança pública assumiu relevância nacional nos últimos anos, 

contexto que consolidou a escolha pelo setor como unidade de estudo desta tese, entendendo 

que, intrinsecamente, as políticas públicas na área de segurança são decorrentes de interação 

complexa e contínua entre atores internos e externos ao governo (TRINDADE, 2015), o que 

demanda parcerias, coprodução, formação de redes, programas de colaboração e projetos 

comuns para o alcance dos objetivos coletivos (KIM, 2006). As parcerias ocorrem em diferentes 

níveis (federal, estadual, municipal), com diferentes atores (públicos e privados), e tornam-se 

fundamentais para a atuação no ambiente complexo próprio da área (FREIRE; KEMPNER-

MOREIRA; HOTT JR., 2020).  

Instituições de segurança pública são consideradas Organizações Intensivas em 

Conhecimento (OIC), pois transformam conhecimento em bens e serviços baseados em 

inteligência, parcerias, interação e integração para alcançar melhores resultados para a 

sociedade. Essas organizações são compostas de sistemas que se recriam continuamente, 

tornando-se cada vez mais inteligentes pela capacidade de aprender e de ensinar, enfrentando e 

superando os desafios complexos e sensíveis oriundos do combate à criminalidade e da 

manutenção de uma cultura de paz (NADAI, 2006; FREIRE, 2012). 
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Instrumentos que promovam transparência e integridade às relações e operações têm 

sido estimulados por diversos órgãos, especialmente o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, ao mesmo tempo que as instituições que atuam no setor têm reconhecido a inerente 

característica multifacetada e multidimensional dos fenômenos ao seu redor. Isso requer um  

[...] caminho capaz de multiplicar as estruturas de poder, realizando a 

transferência espacial das decisões, numa espécie de “des” ou “re-

hierarquização” de relações intergovernamentais, que lograria mudanças nas 

estruturas e estratégias. (BRANDÃO, 2011, p. 115) 

A segurança pública, de modo geral, tem dificuldade em corresponder às novas 

expectativas do setor, e sua capacidade de governança ainda é considerada baixa (TRINDADE, 

2015). Os modelos tradicionais de governança também apresentam dificuldades em articular as 

ações dos diversos atores desse sistema, seja internamente em cada força policial, seja no 

relacionamento entre as diversas forças multiníveis.  

Consolida-se, assim, a segurança pública como o contexto para aplicação desta tese e 

entende-se que um framework é o artefato adequado para apontar os elementos da Governança 

Multinível (MultiGov), sua relação com a Governança Pública e a aplicação no contexto da 

segurança pública brasileira.  

Nesse contexto, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: Como estruturar um 

framework para implementar a Governança Multinível (MultiGov) para a governança da 

segurança pública brasileira? 

Para responder a essa pergunta, assume-se como pressuposto teórico que a 

Governança Multinível (MultiGov) melhora o desempenho e os resultados organizacionais ao 

promover o reconhecimento, a autonomia e a distribuição de poder e de autoridade entre os 

múltiplos stakeholders das redes, além de criar uma atmosfera propícia para o 

compartilhamento e o desenvolvimento do conhecimento em redes de aprendizagem, com 

base em diversos autores, representados por Tang et al. (2017) e Kohtamäki (2010), 

compreendendo que esse modelo possibilita traduzir as ações policiais em resultados efetivos 

para a sociedade, gerando percepção de segurança e revertendo a tendência de crescimento das 

taxas de criminalidade (FREIRE; KEMPNER-MOREIRA; HOTT JR., 2020). 

Enfim, a Governança Multinível (MultiGov) representa uma resposta diferente e mais 

completa aos problemas ligados à integração e à confiança entre instituições (COUTO, 2018), 

em que as decisões são o resultado de um complexo processo de ajuste cooperativo que 

funciona de baixo para cima e de cima para baixo, em todos os níveis (BOBBIO, 2005). Ao ser 
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instanciada1 pela Governança do Conhecimento e pela Governança da Aprendizagem, está 

proposta apresenta-se como o modelo inovador, capaz de permitir que as organizações atuem 

de maneira proativa e estratégica na entrega de resultados melhores e mais eficientes para a 

sociedade. 

Como delimitação desta pesquisa, aponta-se que o estudo contou somente com 

organizações de segurança pública com iniciativas de redes intra ou interorganizacionais de 

governança compartilhada, não abrangendo o sistema de segurança pública como um todo. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos geral e específicos definidos para esta 

tese. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral propor um framework de Governança 

Multinível Pública para sua aplicação na Segurança Pública Brasileira. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

a)  Identificar os elementos contextuais e teóricos da Governança Multinível 

(MultiGov); 

b)  Caracterizar as redes organizacionais e seus diferentes estágios de evolução 

como pressuposto da Governança Multinível (MultiGov); 

c)  Analisar a inter-relação dos elementos da Governança Multinível (MultiGov) 

no contexto da Governança Pública Brasileira; 

d)  Estabelecer um framework conceitual para a Governança Multinível Pública 

(MultiGov_P) que dê sustentação a uma proposta de framework de Governança 

Multinível Pública para sua aplicação na Segurança Pública Brasileira e; 

                                                 

1 O termo instanciar e suas derivações refere-se ao desdobramento conceitual que, em programação, significa 

criar um objeto cujos comportamento e estado são definidos pela classe, ou seja, um objeto que compartilha um 

conjunto de atributos, de forma que sua replicação em outros níveis considere as particularidades dessa instância 

sem perder a essência dos atributos. 
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e)  Analisar a aplicabilidade dos elementos de Governança Multinível Pública 

para a segurança pública brasileira. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O contexto contemporâneo aponta para a formação de redes como elemento capaz de 

promover melhores soluções para os problemas complexos. A sociedade interconectada não 

mais consegue responder às suas demandas com soluções individuais. É preciso transformar 

muito mais do que estruturas e modus atuante da era industrial tradicional para a digital, é 

necessário quebrar e mudar paradigmas.  

Entende-se que, sem atuação em rede, nenhuma ação na atualidade terá êxito 

completo. Além de atuar em rede, é preciso elevar essas redes ao nível de redes de 

aprendizagem, estágio em que todos estão abertos ao compartilhamento e à aprendizagem, ou 

seja, ensinam e aprendem juntos. As esferas de poder precisam ser mais fluídas e colaborativas, 

de forma que o bem comum seja o verdadeiro resultado a ser alcançado. E isso só se alcançará 

com redes que busquem aprendizado e tomadas de decisões baseadas nos múltiplos níveis 

envolvidos nessa situação complexa. 

A necessidade de alinhamento entre a estratégia de atuação, a manutenção e o 

compartilhamento de padrões operacionais e o compromisso com o perfil de ação das forças 

policiais incorpora desafios complexos a serem governados. Por sua natureza, as instituições de 

segurança pública possuem estrutura logística descentralizada, onerosa e que emprega um alto 

contingente policial distribuído em milhares de unidades nas mais diferentes localidades do 

país, com necessidade de tomada de decisão instantânea, o que amplifica o desafio para a 

manutenção do alinhamento orgânico do conjunto das forças. 

“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]” 

(BRASIL, 1988, art. 144), é conduzida pelo Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 

composto de um conjunto de forças policiais da União, dos Estados, do Distrito Federal e das 

cidades, orquestrado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).  

Observa-se, então, que os modelos tradicionais de governança apresentam dificuldades 

em articular as ações dos diversos atores desse sistema, seja internamente em cada força 

policial, seja no relacionamento entre as diversas forças policiais. Traduzir ações policiais em 

resultados efetivos para a sociedade, gerando percepção de segurança e revertendo a tendência 
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de crescimento das taxas de criminalidade, exigirá mais do que as tradicionais iniciativas de 

integração (rede de troca). 

A necessidade do trabalho em rede na segurança pública brasileira tem sido evocada 

por diversos autores nacionais e internacionais que elencam diferentes desafios para a atuação 

em rede, destacando-se a urgência de ultrapassar as dificuldades de articulação entre as 

instituições (KIM, 2006; TRINDADE, 2015; ANGELIS, 2015; HENTTONEN; 

LAHIKAINEN; JAUHIAINEN, 2016; TOUATI et al., 2019; KEMPNER-MOREIRA; 

FREIRE, 2020). O Susp, em sua concepção e orientações, demanda a integração das forças de 

segurança e demais stakeholders para a pronta resposta às questões de segurança pública no 

Brasil (BRASIL, 2018b). 

A Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, criou a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS) e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 

que prevê “[...] atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança 

pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 

articulação com a sociedade [...]” (BRASIL, 2018b), para as ações de segurança pública no 

Brasil.  

O Susp apresenta-se como uma tentativa de formar uma rede com as instituições que 

compõem a segurança pública nacional: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força 

Nacional de Segurança Pública, Secretarias de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros Militar, Agentes Penitenciários e Guardas Municipais. Isso não impede 

que outras instituições sejam agregadas à rede, como universidades, conselhos comunitários, 

entre outros. Além disso, é preciso que as instituições de segurança pública estabeleçam e 

fortaleçam suas redes internas para que estejam aptas a gerar os resultados adequados à 

sociedade. 

A PNSPDS, com duração prevista de dez anos, tem entre os seus objetivos a integração 

dos órgãos de segurança pública para atuarem de maneira cooperativa e sistêmica, ditando as 

ações e metas a serem replicadas por esses órgãos, como o planejamento estratégico e sistêmico, 

o fortalecimento de ações, a formação e capacitação continuada e qualificada, a padronização 

de estruturas, a coordenação, a cooperação e a colaboração dos órgãos de segurança pública 

dentro de suas respectivas atribuições legais, entre outros. 

Observa-se a necessidade de que o processo de integração deve respeitar a autonomia 

e promover mudança de cultura organizacional das instituições de segurança pública, 

quebrando diversos paradigmas estabelecidos até então. Como forma de instigar essa 

integração, a PNSPDS vincula a liberação de verbas ao cumprimento das metas e alcance de 
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resultados, prevendo avaliações anuais de verificação da implementação da política, à 

efetividade e aos resultados das ações e operações combinadas, que devem ser realizadas em 

equipe e podem ter natureza ostensiva, investigativa, de inteligência ou mistas. A política prevê 

diversas estratégias a serem implantadas com a pretensão de gerar resultados a médio e longo 

prazo. 

Além dos órgãos integrantes do Susp, essa integração pode contar com a participação 

de outros órgãos e instituições, não necessariamente vinculados diretamente aos órgãos de 

segurança pública. Uma das medidas previstas é a integração do sistema de informações, com 

previsão de implantação por todos os órgãos de segurança pública do país até o segundo 

semestre de 2020. 

A criação do Susp evidencia a rede como uma estratégia para a efetividade das ações 

de segurança pública, já que as políticas resultam das interações contínuas e complexas entre 

atores públicos e privados, impulsionando a necessidade latente na formação de redes para 

atender à alta complexidade envolvida (TRINDADE, 2015).  

Nesse sentido, fortalece-se a proposição de aplicar a Governança Multinível 

(MultiGov) como um novo modelo de governança para a segurança pública, já que um dos seus 

critérios primários de sucesso é a formação de redes intra e interorganizacionais, por meio da 

estruturação para a melhoria contínua da capacidade de colaboração entre os diferentes níveis, 

promovida pelo compartilhamento de informações e de conhecimentos que desenvolve a 

confiança mútua e possibilita que os atores aprendam (DIVAY; PAQUIN, 2013).  

O modelo Governança Multinível (MultiGov), ao promover práticas e mecanismos 

que possibilitem o alcance dos resultados coletivos, por meio da colaboração dos diferentes 

atores e nos múltiplos níveis, atende aos objetivos do Susp e das ações mais contemporâneas 

do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O compartilhamento de responsabilidades e 

do poder de decisão busca o desenvolvimento de estratégias e políticas de atuação, a 

implementação e a realização das ações em diferentes níveis de atuação, mas sempre alinhadas 

à estratégia central. 

Durante o primeiro ano do doutoramento no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento, a pesquisadora participou da implantação da Rede de 

Universidades e Academias da Segurança Pública de Santa Catarina (RUASP/SC), estabelecida 

em 2016 pela DIFC/SSP/SC em parceria com o EGC/UFSC, com base no Modelo Universidade 

Corporativa em Rede (UCR), desenvolvido pelo LabENGIN/ EGC/UFSC.  

O objetivo da RUASP/SC é criar um ambiente propício para a articulação do diálogo 

permanente entre as Instituições de Ensino da Segurança Pública do Estado, desenvolvendo 
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relações de parceria e aprendizagem para a ajuda mútua na busca de soluções de problemas 

comuns no ensino, pesquisa e extensão. 

Ao participar do projeto de extensão intitulado “Alinhamento da Academia Nacional 

da Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade Corporativa em Rede (UCR)”, 

capacitando tal academia a institucionalizar uma cultura de aprendizagem em rede na Polícia 

Rodoviária Federal, vislumbrou-se na dinâmica organizacional da PRF um campo fértil para a 

validação dos elementos da Governança Multinível (MultiGov).  

Em 2019, o Governo do Estado de Santa Catarina instituiu o Colegiado de Segurança 

Pública e Perícia Oficial, estrutura que substituiu a figura do secretário de segurança pública 

pelo colegiado composto das quatro instituições de segurança pública do estado, outro modelo 

aderente à Governança Multinível (MultiGov), nesse caso, entre as instituições. Assim, 

vislumbrou-se um campo fértil para a validação da implementação do framework. 

Buscas em bases de dados identificaram que os estudos sobre os constructos 

Governança Multinível (MultiGov) e redes organizacionais ainda é incipiente, e na segurança 

pública é praticamente inexistente. Aliado aos estudos e às pesquisas sobre a legislação da 

segurança pública e o modelo Governança Multinível (MultiGov), percebeu-se que essa seria 

uma contribuição para a melhoria dos resultados das ações do sistema de Segurança Pública 

brasileiro. 

Assim, esta tese apoia a proposta em uma fase teórica com base nas pesquisas 

realizadas e em uma fase empírica, já que o framework foi validado em uma rede 

interorganizacional de segurança pública aberta à implantação do modelo de governança 

compartilhada. 

 

1.4 INEDITISMO 

 

Espera-se de uma tese de doutorado que apresente um estudo original, cujo ineditismo 

contribua para o avanço da ciência e para a sociedade. Para comprovar a originalidade deste 

estudo, retoma-se o argumento utilizado na contextualização deste trabalho, de que o tema da 

Governança Multinível (MultiGov) ainda se encontra, em sua maioria, relacionado a questões 

territoriais, tendo ampliado o escopo nos últimos anos para as áreas ambiental e de saúde, mas 

pouco aplicado a contextos organizacionais.  

Em busca na base de dados científica internacional e multidisciplinar Scopus com os 

termos Multilevel Governance OR Multi-level Governance em 28/07/2020, obteve-se como 

resultado 2.306 documentos. Foi realizada uma nova pesquisa em 01/05/2022 que retornou 
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2.752 documentos. Destes, mais de 60% estão voltados para a governança em territórios ou na 

gestão de riscos ambientais. Apenas quatro documentos estão relacionados ao termo Segurança 

Pública, sendo um sobre segurança transfronteiriça da União Europeia, dois sobre a cooperação 

entre os atores das regiões de fronteira da União Europeia, um sobre as interações entre os 

atores de segurança da República Centro-Africana e um sobre as comunidades africanas de 

segurança. Ou seja, não se identificou a aplicação da Governança Multinível (MultiGov) em 

sistemas de segurança pública, seja intra ou interorganizacional. 

Para analisar o ineditismo e a originalidade na literatura brasileira, utilizou-se como 

base a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), desenvolvida pelo Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que integra os sistemas de 

informações de teses e de dissertações produzidas em 130 instituições de ensino e pesquisa no 

Brasil e permite a difusão e maior visibilidade à produção científica nacional.  

Em pesquisa realizada em agosto de 2020, optou-se por pesquisar os principais termos 

separadamente. Para o constructo “Governança Multinível”, retornaram 13 trabalhos (7 teses e 

6 dissertações). Em nova pesquisa realizada em maio de 2020 retornaram 18 trabalhos (7 teses 

e 11 dissertações). A diferença entre a primeira e a segunda pesquisa deve-se, especialmente, à 

inclusão de 11 instituições na base da BDTD. Destes trabalhos, oito tratam da governança 

multinível relacionada a questões ambientais, quatro tratam da governança multinível 

territorial, um dos trabalhos fala sobre governança global, outro sobre governança do sistema 

financeiro e quatro trabalhos, apesar de apresentarem em seu resumo o termo pesquisado, não 

estudavam diretamente a governança multinível. 

Para o constructo “Segurança Pública”, a pesquisa retornou 1.167 trabalhos na 

primeira busca e 1.660 na segunda busca, com os mais variados temas. Como a tese está 

relacionada, especificamente, à governança, restringiu-se a pesquisa com a estratégia de busca 

aos constructos “Segurança Pública” e “Governança”, o que resultou em 38 trabalhos (6 teses 

e 32 dissertações) na primeira busca (2020), e 46 trabalhos (8 teses e 38 dissertações) na 

segunda busca (2022). Entretanto, quando se empregou como estratégia de busca os termos 

“Segurança Pública” e “Governança Multinível”, para verificar se existem pesquisas 

relacionando os dois termos, não houve resultados de pesquisa, o que aponta o ineditismo e a 

originalidade desta tese. 

 

 

 



34 

 

 

1.5 ADERÊNCIA DO TRABALHO AO PPGEGC/UFSC 

 

Esta tese nasceu a partir de pesquisas e de estudos realizados pelo Laboratório ENGIN 

– Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento, apresentados na Figura 1. O 

LabENGIN tem a Governança como um de seus temas centrais e considera a Governança 

Multinível (MultiGov) como o modelo adequado para as novas estruturas organizacionais, 

especialmente as que trabalham em rede. 

 

Figura 1 – Estudos do Laboratório ENGIN/EGC/UFSC 

 
Fonte: Freire et al. (2021, p. 22) 

 

A Governança Multinível (MultiGov), constructo central desta tese, tem sido estudada 

pelo Laboratório Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (LabENGIN) desde 
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a dissertação de Couto (2018) e continuada por Atividades de Pesquisa Programada (APP) que 

geraram diversos artigos em congressos, revistas e livros nacionais e internacionais.  

O tema está inserido na área de concentração Gestão do Conhecimento e na linha de 

pesquisa Teoria e Prática em Gestão do Conhecimento do EGC, que aborda a teoria e a prática 

da gestão do conhecimento, envolvendo pesquisas que tratam o planejamento e o alinhamento 

coletivo do conhecimento por diferentes dimensões de análise, seja individual, de grupo, 

organizacional, interorganizacional ou em rede, foco desta tese.  

A Governança Multinível (MultiGov) demanda uma complexidade que evoca a 

interdisciplinaridade. Dreher (2011) ressalta que a governança é um processo que valoriza as 

relações, as discussões de poderes, as práticas coletivas e de gestão, bem como a interação dos 

diferentes atores e, por isso, abrange diferentes áreas do conhecimento. Também a Segurança 

Pública, segundo constructo da tese, apresenta a interdisciplinaridade como elemento, já que se 

inter-relaciona com gestão pública, sociedade, economia, saúde e outros temas. 

Ao identificar os elementos contextuais e teóricos da Governança Multinível 

(MultiGov) e inter-relacioná-los, é possível identificar que o modelo de governança multinível 

está interconectado ao conhecimento organizacional, pois a configuração da Governança 

Multinível (MultiGov) impõe o compartilhamento de autoridade e de conhecimentos (DOBBS, 

2016; MONIOS, 2019), e o conhecimento produzido em um nível organizacional pode 

influenciar processos em outros níveis (KORHONEN-KURKI et al., 2013), promovendo a 

coprodução de conhecimentos, tanto em redes horizontais como verticais e transversais à 

organização (DOBBS, 2016; SANDSTRÖM et al., 2020; HOMSY; LIU; WARNER; 2019). 

Foss et al. (2003; 2007) e Freire et al. (2018) argumentam que, para gerenciar o 

conhecimento intra e interorganizacional, é indispensável a escolha de uma estrutura de 

governança que respeite os múltiplos níveis e estimule a colaboração e o compartilhamento, 

por meio de mecanismos que influenciem positivamente os processos de Gestão do 

Conhecimento. Nesse contexto, percebe-se o conhecimento como processo e produto da relação 

entre pessoas e agentes não humanos para a geração de valor, considerada no EGC e, mais 

precisamente, na Gestão do Conhecimento, a noção conexionista de conhecimento.  

Assim, em que pese a combinação de saberes das áreas de Administração, Psicologia, 

Sociologia, entre outras, ter espaço em cursos de pós-graduação que combinam as abordagens 

das disciplinas de Governança, Aprendizagem Organizacional e Redes Complexas, no EGC, 

em pesquisas como esta tese, o diferencial é que o conceito de governança é relacionado e 

apresentado no contexto intra e interorganizacional, ou seja, transdisciplinar – em sua 

abordagem social, cujo objetivo é a integração social do conhecimento, com propósito prático, 
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e o conhecimento será resultante da coprodução de múltiplos atores, que ultrapassam os muros 

da academia, nos setores público e privado (FRODEMAN, 2013).  

A relação com a segurança pública e o EGC está pautada, entre outros estudos, na 

criação e na implantação da Rede de Universidades e Academias da Segurança Pública de Santa 

Catarina (RUASP/SC), estabelecida em 2016 por um Acordo de Cooperação Técnica entre a 

DIFC/SSP/SC e o EGC, com base no Modelo Universidade Corporativa em Rede (UCR), 

desenvolvido pelo LabENGIN. Com a diversidade de stakeholders envolvidos, o resultado 

pretende gerar melhoria para a sociedade como um todo. Vale ressaltar, também, a aderência 

com os estudos propostos pela linha de pesquisa, relacionados diretamente ao tema da pesquisa 

(sustentabilidade organizacional, governança e redes de inovação). 

Ademais, a participação do LabENGIN no projeto de extensão “Alinhamento da 

Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade Corporativa em 

Rede, capacitando tal academia a institucionalizar uma cultura de aprendizagem em rede” 

permitiu a realização do estudo de caso na PRF por meio do produto 4 deste projeto – 

Governança Institucional, responsável por entregar o modelo de governança multinível para a 

instituição. 

A aderência ao PPGEGC comprova-se, também, em pesquisa ao banco de teses e de 

dissertações do programa, no qual foram encontradas seis dissertações e 11 teses, que guardam 

afinidade com os principais constructos desta tese, apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Trabalhos relacionados aos constructos da tese no BTD/EGC/UFSC 

Autor Título 
Constructo 

relacionado 
Nível 

RIZZATTI, Giselly 

(2020) 

Framework de Governança da 

Aprendizagem Organizacional 

 

Governança Doutorado 

CARNEIRO, Mônica 

Ramos 

(2020) 

Instrumentalização do Framework do 

Desenvolvimento Urbano Baseado 

em Conhecimento (KBUD) para 

Suporte à Tomada de Decisão na 

Governança das Cidades 

 

Governança Doutorado 

CASAES, Júlio César 

Costa 

(2019) 

Governança de Dados Abertos 

Governamentais: Framework 

Conceitual para as Universidades 

Federais, Baseado em uma Visão 

Sistêmica 

 

Governança Doutorado 

COUTO, Rogéria Moreira 

(2018) 
Governança nas Instituições de 

Ensino Superior: Análise dos 

Mecanismos de Governança na 

Universidade Federal de Santa 

Governança Mestrado 
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Autor Título 
Constructo 

relacionado 
Nível 

Catarina à Luz do Modelo Multilevel 

Governance 

 

ARAÚJO, Thiago de 

Souza 

(2017) 

Um framework para o e-Judiciário 

estadual baseado na Governança e 

Gestão do Conhecimento 

 

Governança Doutorado 

SILVA, Edson Rosa 

Gomes 

(2016) 

Arquitetura de Conhecimento para e-

participação: Superando o Problema 

da Agência com a Engenharia do 

Conhecimento 

 

Segurança 

pública 

Doutorado 

SILVA, Antonio Waldimir 

Leopoldino 

(2014) 

Governança de Sistemas de 

Indicadores de Sustentabilidade em 

Processos de Avaliação Ambiental 

Estratégica sob Mediação da Gestão 

do Conhecimento 

 

Governança Doutorado 

PAULA, Giovani de 

(2013) 

Atividade de Inteligência de 

Segurança Pública: Um Modelo de 

Conhecimento Aplicável aos 

Processos Decisórios para a 

Prevenção e Segurança no Trânsito 

 

Segurança 

pública 

Doutorado 

SILVEIRA, Roberto 

Martins da 

(2013) 

Diretrizes para Implantação da 

Gestão do Conhecimento no Centro 

de Ensino da Polícia Militar (CEPM) 

do Estado de Santa Catarina 

 

Segurança 

pública 

Doutorado 

SANTANA, Julival 

Queiroz de 

(2012) 

Liderança Autêntica no Batalhão de 

Operações Policiais Especiais de 

Santa Catarina 

 

Segurança 

pública 

Mestrado 

BUGARIM, Maria Clara 

Cavalcante 

(2012) 

Desenvolvimento e Gestão de 

Programas de Capacitação Mediados 

por Tecnologia: proposição de um 

arcabouço teórico no âmbito da 

Governança Corporativa 

 

Governança Doutorado 

SARTORI, Rejane 

(2011) 

 

Governança em Agentes de Fomento 

dos Sistemas Regionais de CT&I 

 

Governança Doutorado 

GIUGLIANI, Eduardo 

(2011) 

 

Modelo de Governança para Parques 

Científicos e Tecnológicos no Brasil 

 

Governança Doutorado 

SILVA, Edson R. G 

(2009) 

 

Governo Eletrônico na Segurança 

Pública: Construção de um Sistema 

Nacional de Conhecimento 

 

Segurança 

pública 

Mestrado 
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Autor Título 
Constructo 

relacionado 
Nível 

CRUZ, Tércia Maria 

Ferreira da 

(2009) 

 

A influência da mídia na percepção 

da violência: as comunicações e 

denúncias à Central de Emergência 

190 

 

Segurança 

pública 

Mestrado 

VASQUEZ, Joel Gregorio 

Perozo 

(2007) 

 

Acessibilidade dos websites e 

transparência informacional na 

perspectiva da governança 

corporativa dos fundos de pensão 

 

Governança Mestrado 

SANTOS, Cristina Souza 

(2006) 

 

O acesso ao conhecimento em 

sistemas inteligentes de gestão e 

análise estratégicas – uma aplicação 

na segurança pública 

 

Segurança 

pública 

Mestrado 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 

Nenhum trabalho do programa relaciona diretamente os constructos Governança e 

Segurança Pública. Entretanto, buscou-se progredir sobre o estudo de Rogéria Moreira Couto 

(2018), primeiro trabalho sobre Governança Multinível no EGC, desenvolvido a partir das 

pesquisas do LabENGIN. Além de aprofundar os estudos teóricos sobre a Governança 

Multinível (MultiGov), ainda incipientes no Brasil, pretende-se estabelecer seus elementos 

teóricos, contextuais e de aplicação e apresentar um framework que poderá ser utilizado na 

governança de redes intra e interorganizacionais. Ao inter-relacionar a Governança Multinível 

(MultiGov) à complexidade inerente à área de segurança pública no Brasil, esta tese avança nos 

estudos já realizados. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está assim estruturado: parte-se desta introdução, que apresenta a 

contextualização, objetivos, justificativa, ineditismo e aderência da tese ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento ao qual está vinculada. Para melhor 

compreensão da estrutura da pesquisa e dos resultados, a segunda seção apresenta os 

procedimentos metodológicos, já que uma pesquisa de coprodução transdisciplinar compreende 

uma construção coletiva desde a concepção da pesquisa. A terceira seção apresenta a revisão 

da literatura dos constructos Governança Multinível, Redes Organizacionais e Governança 

Pública Brasileira. A quarta seção apresenta o Framework da MultiGov Pública (MultiGov_P). 

A quinta seção caracteriza os casos de estudo. A sexta seção relata a validação do Framework 
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MultiGov Pública (MultiGov_P). A sétima seção apresenta o Framework MultiGov para a 

Segurança Pública. Por fim, na oitava seção, estão apresentadas as Considerações Finais e as 

propostas de estudos futuros. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao apresentar os procedimentos utilizados para a pesquisa, consolida-se o rigor 

científico, sistematizando os passos utilizados para alcançar os objetivos estabelecidos de forma 

coerente e precisa. 

Normalmente a seção de procedimentos metodológicos é apresentada ao final da 

revisão da literatura. No entanto, entender como essa pesquisa foi construída possibilitará um 

maior entendimento de cada uma de suas etapas e da coprodução dos seus resultados.  

Este capítulo apresenta a estrutura metodológica desta tese em duas partes: a 

contextualização metodológica e as etapas desenvolvidas para alcançar os objetivos propostos. 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Esta tese apresenta uma pesquisa de coprodução transdisciplinar, descrita por Klein 

(2013) e Polk (2015), uma vez que, desde a sua concepção, sua produção foi a partir do diálogo 

com os atores da situação, neste caso, da segurança pública (ALVARES; FREIRE, 2022). Isso 

requereu envolvimento da pesquisadora como instrumento fundamental e parte integrante do 

processo de aporte e produção de conhecimento, interpretando e atribuindo significado, por 

meio de uma lente intencional (CRESWELL, 2010).  

A pesquisa de coprodução transdisciplinar, por oportuno, é aquela que produz 

conhecimento por meio da combinação da ciência com atores da situação, que vivenciam aquela 

realidade e os problemas a serem solucionados, além de contribuem com uma perspectiva 

relevante a partir de sua experiência prática (ALVARES; FREIRE, 2022).  

A coprodução transdisciplinar procura resolver problemas da vida real com atores 

reais, apoiados pela ciência,  

[...] participando de todo o processo de produção de conhecimento, incluindo 

formulação conjunta de problemas, geração de conhecimento, aplicação em 

contextos científicos e no mundo real e controle de qualidade mútuo do rigor 

científico, social robustez e eficácia. (POLK, 2015, p. 111) 

O contexto é corroborado por Alvares e Freire (2022), que afirmam ser a pesquisa de 

coprodução transdisciplinar a 

[...] produção de conhecimento no encontro das perspectivas acadêmicas e não 

acadêmicas, em todas as fases do processo de inclusão, colaboração, 

integração, usabilidade e reflexividade entre os atores envolvidos, cocriando 

com a sociedade e superando as divisões disciplinares, cientificas e 

tecnológicas, a partir de um campo fértil de diálogo das múltiplas realidades 
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da ciência e das práticas sociais, envolvendo tanto o método científico, quanto 

o contexto no qual o problema está inserido. (ALVARES; FREIRE, 2022, p. 

137) 

Para garantir a robustez requerida por uma pesquisa acadêmica, esta tese utilizou-se 

do Framework Knowledge Acquisition Design (KAD) proposto por Alvares e Freire (2022), 

destinado à pesquisa transdisciplinar de coprodução para criar conhecimentos tecnológico-

científicos, socialmente fundamentado de maneira a ser aceito como generalizado, gerado no 

diálogo acadêmico e não acadêmico.  

O design da pesquisa com todas as suas etapas é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Design da pesquisa teórica 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 
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Para atender à proposição do Framework KAD, a pesquisa evoluiu por duas fases, 

sendo a primeira distribuída em 18 etapas de concepção da investigação científica, e a segunda 

caracterizada pela efetivação da pesquisa e fruição dos resultados entre os participantes 

(ALVARES; FREIRE, 2022). As próximas seções detalham a metodologia respeitada por esta 

tese à luz do Framework KAD. 

 

2.2 FASE I – FRAMEWORK KAD 

 

A primeira fase do Framework KAD descreve o momento de concepção da pesquisa 

estabelecido por um espaço de planejamento colaborativo. Composta de 18 etapas não 

necessariamente sequenciais, pois respeitam a visão construtivista e coproducionista na busca 

da convergência e da simetria entre os atores acadêmicos e não acadêmicos (ALVARES; 

FREIRE, 2022). 

 

Figura 3 – Framework KAD Fase I: Momento de Concepção 

 

Fonte: Alvares e Freire (2022) 

 

Seguindo os passos da Fase I do Framework KAD (Figura 3), o momento de 

concepção da pesquisa se apresenta nas seguintes etapas:  
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1) Contextualização: o tema de estudo da pesquisadora logo no início do seu 

doutoramento em 2017 foi a governança. Ao ingressar no laboratório Engenharia da Integração 

e Governança Multinível do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional 

(ENGIN/EGC/UFSC) realizou diversos estudos como grupo de pesquisa sobre modelos de 

governança e, juntos, identificaram a Governança Multinível.  

Desde então, focou seus estudos neste modelo e, na etapa exploratória, baseada em 

revisão integrativa, realizou o aprofundamento teórico sobre o constructo MultiGov. Para 

aprofundar nos temas envolvidos na pesquisa, nesta etapa, foi realizada uma busca sistemática 

da literatura seguida de análise integrativa de conhecimentos encontrados sobre Governança 

Multinível, pesquisa bibliográfica sobre redes organizacionais e governança compartilhada. 

Como primeira etapa da coprodução transdisciplinar, ainda nesta fase de concepção da 

pesquisa, a pesquisadora participou do projeto de extensão do EGC/UFSC para a estruturação 

da Rede de Universidades e Academias da Segurança Pública de Santa Catarina (RUASP) entre 

2017 e 2019.  

A interação da pesquisadora com agentes das forças de segurança neste projeto 

permitiu conhecer o ambiente da segurança pública no Estado de Santa Catarina, identificando 

e conhecendo os principais atores do setor, suas relações de interdependência e interconexões, 

inclusive mapeando competências necessárias às forças policiais envolvidas na Rede. Após 

definir como campo de pesquisa a segurança pública, iniciou pesquisa documental para o 

aprofundamento dos fundamentos da Governança Pública e da Governança da Segurança 

Pública, conhecimento necessário para entender o contexto do escopo escolhido. 

A pesquisadora atuou como bolsista do projeto de extensão “Alinhamento da 

Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade Corporativa em 

Rede (UCR)”, especificamente nas pesquisas relacionadas à implantação da governança 

institucional da PRF, no período de 2018 e 2019. Esse projeto ampliou o escopo da pesquisa, 

permitindo a interação com atores federais de segurança pública e o mergulho na compreensão 

da cultura policial, na importância do trabalho com informações confiáveis e nas relações de 

confiança interorganizacionais. 

As interações com a RUASP e com a PRF, aliada aos estudos na literatura, 

possibilitaram a identificação da necessidade de atuação em rede e a integração entre as forças, 

bem como sintetizar dois grandes desafios: (i) ultrapassar as dificuldades de articulação entre 

as organizações; e (ii) priorizar ações de prevenção e inteligência em detrimento da repressão, 

emergindo um campo fértil para a pesquisa da MultiGov. 
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Definida a segurança pública como o contexto de pesquisa, inicialmente seria utilizada 

a RUASP e a PRF como campos de estudo. Entretanto, em janeiro de 2019 o Governo do Estado 

de Santa Catarina criou o Colegiado de Segurança Pública e Perícia Oficial (CSSPPO_SC), 

estrutura que substituiu o cargo de secretário da pasta para um colegiado composto pelos 

dirigentes das quatro forças de segurança pública do Estado: Polícia Militar, Polícia Civil, 

Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica (antigo Instituto Geral de Perícias). 

Essa reestruturação da Secretaria de Segurança Pública em Santa Catarina culminou 

com o que as pesquisas indicavam ser o modelo que possibilita melhores resultados por 

envolver e integrar os atores. Para o Governo do Estado era um modelo de gestão, mas para a 

pesquisa era a possibilidade de validação da proposta, por meio da implantação da MultiGov. 

Sendo assim, após apresentação dos resultados, teórico e de campo, alcançados pela pesquisa 

até aquele momento e, com o apoio institucional do EGC/UFSC, inclusive com termo de 

confidencialidade assinado, foi solicitado ao Comandante Geral da Polícia Militar, então 

presidente do CSSPPO_SC, a autorização para utilizar o colegiado como campo de pesquisa. 

A proposta foi levada para a reunião dos membros do Colegiado em 13 de maio de 

2019, obtendo-se a aprovação para que a pesquisadora pudesse acompanhar as reuniões, ter 

acesso a documentos e cocriar o framework da Governança Multinível (SGP-e SSP 3339/2019). 

Afinal, como determina o framework KAD, o conhecimento científico-tecnológico a ser criado 

deve ser para o bem comum, ou seja, tanto a pesquisa científica precisava de um campo para 

validação, como o Colegiado precisava de respaldo científico para se estruturar, já que o modelo 

era pioneiro no Brasil.  

Então, por meio de parceria entre o laboratório ENGIN/EGC/UFSC e a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, foram realizadas a observação participante nos 

encontros do Colegiado, diversas conversas informais com diversos atores, análise documental, 

entrevistas e aplicação de questionários com os dirigentes das instituições de segurança pública.  

Para validar os elementos teóricos da MultiGov, a coprodução com a PRF foi 

novamente utilizada. O projeto de “Alinhamento da Academia Nacional da Polícia Rodoviária 

Federal ao Modelo Universidade Corporativa em Rede (UCR)” deu origem, em 2020, a um 

segundo projeto, intitulado “Desenvolvimento e validação de um modelo de governança do 

conhecimento aplicado a comunicação social e alinhado ao planejamento estratégico da PRF 

por meio da adoção das diretrizes do modelo na produção, gestão e disseminação de conteúdo”, 

no qual buscou-se estruturar o Modelo MultiGov em Rede na Polícia Rodoviária Federal. 

Essa coprodução foi importante tanto para a pesquisa científica como para a prática 

institucional, pois permitiu à pesquisadora validar os elementos teóricos da MultiGov, e à PRF 
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a modelagem da MultiGov em Rede, validada pela dissertação de mestrado do PRF José Lopes 

Hott Jr., então Diretor Executivo da PRF, e implantada na instituição por meio de decretos e 

portarias. Essa parceria permitiu também a coprodução de conhecimento em grupos de trabalho, 

pesquisas e publicações científicas com diversos policiais rodoviários federais.  

2) Stakeholders e atores: após a seleção das organizações de segurança pública, foram 

definidos os stakeholders e atores da pesquisa. Como a proposta é de um framework para a 

MultiGov, entendeu-se que os participantes deveriam ser os atores governantes diretamente 

envolvidos nas ações de governança compartilhada em suas instituições. Dessa forma, na PRF, 

os sujeitos da pesquisa foram o Diretor Executivo e sua equipe envolvida no projeto de 

elaboração do novo modelo de Governança (cinco inspetores na função de coordenador e 

coordenador geral), e no CSSPPO-SC os membros do Colegiado, ou seja, os dirigentes das 

quatro instituições de segurança pública do estado (PM, PC, CBM e PCI), a diretora geral da 

SSP (5 pessoas) e servidores diretamente ligados ao Colegiado. 

O período para o doutorado é de quatro anos, e esta pesquisa iniciou-se em 2017. 

Entretanto, para que houvesse um estudo de campo aprofundado que contemplasse o maior 

tempo possível de análise, foi solicitada prorrogação do prazo de defesa para que fosse possível 

acompanhar o exercício dos quatro presidentes do CSSPPO_SC. Além da prorrogação 

regimental, houve uma prorrogação institucional por conta da pandemia da COVID-19. Assim, 

a pesquisa de campo estendeu-se até abril de 2022. 

3) Lacunas de conhecimento: as buscas e revisões sistemáticas indicavam a incipiência 

de estudos sobre a aplicação da Governança Multinível em contextos organizacionais, mesmo 

com a indicação de ser este o modelo mais adequado para o mundo dinâmico e complexo no 

qual estas estão inseridas. Concomitantemente, a formação da RUASP demandava a 

necessidade de atuação em rede e a dificuldade de governar as relações interinstitucionais 

advindas desta rede.  

Durante o I Seminário Internacional de Universidade Corporativa e Escola de Governo 

e Rede de Universidades e Academias da Segurança Pública (SUCEG/RUASP), realizado em 

dezembro de 2017, os gestores das instituições de ensino da PM, PC, CBM, IGP e PRF 

debateram sobre como melhorar a formação/capacitação dos agentes da segurança pública, a 

fim de ampliar os resultados para a sociedade. O consenso foi de que o caminho era a busca de 

soluções e a atuação em rede. 

Entretanto, as discussões levantaram duas barreiras a serem vencidas: (i) ultrapassar 

as dificuldades de articulação entre as organizações; e (ii) priorizar ações de prevenção e 

inteligência em detrimento da repressão. Essas percepções dos gestores da RUASP foram 
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corroboradas com a literatura que aponta que as principais políticas públicas na área de 

segurança são decorrentes de uma complexa e contínua interação entre diversos atores, tanto 

dentro quanto fora do governo (TRINDADE, 2015). Numa estrutura social desta natureza, 

complexa e interativa, o desafio é estabelecer práticas e espaços sociais não hierárquicos de 

coordenação e diálogo, de forma a obter coerência na ação dos atores que compõem a rede. 

O diálogo do conhecimento prático como conhecimento científico identificou como 

lacuna de conhecimento desta tese a necessidade de governar a rede complexa da segurança 

pública, preservando a missão constitucional e autonomia de seus diferentes atores, ao mesmo 

tempo em que se promove a interação e a integração de suas forças para ampliar os resultados 

para o bem comum. Entendendo que a Governança Multinível seria um caminho viável para 

essa governança, iniciou-se a problematização da pesquisa. 

4) Problematização: a partir da lacuna de conhecimento que identificou a incipiência 

das pesquisas sobre a Governança Multinível em contextos organizacionais e a necessidade de 

atuação em rede das forças de segurança pública brasileiras, emergiu a problematização desta 

tese. 

A literatura aponta que a solução para problemas complexos vem da rede de atores, o 

que acaba por se constituir em um emaranhado de níveis de autoridade e responsabilidade, em 

que cooperação, competição e conflito compõem a interação horizontal, vertical e transversal 

(MONIOS, 2019).  

Um modelo de governança que entende e atende essa complexidade é a Governança 

Multinível (MultiGov), já que apresenta como recurso vital os vínculos que conectam os níveis, 

cujos envolvimento e influência exaltam uma dependência mútua e nenhum nível é superior ao 

outro (DALLABRIA; BECKER, 2003; BRANDÃO, 2011; STEPHENSON, 2013; COUTO, 

2018).  

Outrossim, a segurança pública demanda a formação de redes de atuação complexa 

em um ambiente dinâmico e desafiador entre os atores que a compõem. Modelos tradicionais 

de governança apresentam dificuldades em articular as ações dos diversos atores desse sistema, 

seja internamente em cada força policial, seja no relacionamento entre as diversas forças 

multiníveis, o que aponta que a capacidade de governança do setor ainda é considerada baixa 

(TRINDADE, 2015).  

O próprio Susp evoca a necessidade de um modelo de governança que consiga 

fortalecer a formação de parcerias, coprodução, programas de colaboração em diferentes níveis 

(federal, estadual, municipal), com diferentes atores (públicos e privados), e tornam-se 
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fundamentais para a atuação no ambiente complexo próprio da área (FREIRE; KEMPNER-

MOREIRA; HOTT JR., 2020).  

5) Problema: apesar de o Guia da Política de Governança Pública (BRASIL, 2018a) 

apontar a Governança Multinível como o modelo adequado para a governança pública 

brasileira, o documento não oferece maiores detalhes sobre seus elementos e implementação. 

Assim, partindo da problematização e da ausência de orientações sobre o modelo, e tendo como 

contexto a segurança pública, a pergunta que esta pesquisa buscou responder foi: Como 

estruturar um framework para implementar a Governança Multinível (MultiGov) para a 

governança da segurança pública brasileira? Essa foi a questão norteadora de toda a 

pesquisa desta tese. 

6) Escopo: Concomitante às pesquisas na literatura, após a definição da segurança 

pública como campo de estudo, utilizou-se como critérios para a escolha das organizações que 

participariam da pesquisa:  

(i)  instituições em diferentes níveis de atuação. Para o primeiro critério, definiu-se 

uma instituição em nível federal e uma em nível estadual, já que a segurança pública 

no Brasil está fortemente estabelecida nestes níveis;  

(ii) acessibilidade da pesquisadora. Para o segundo critério, foram selecionadas 

organizações já tinha algum tipo de parceria com o Laboratório ENGIN, ou por 

termos de acordo de cooperação e projetos de extensão com o PPGEGC/UFSC;  

(iii) abertura para o modelo de governança compartilhada. Como terceiro critério, 

considerou-se organizações que estivessem abertas ou com iniciativas de 

implantação de um modelo de governança compartilhada, de maneira a ser possível 

identificar os elementos em estudo. 

Define-se como campo de estudo desta o Colegiado Superior de Segurança Pública e 

Perícia Oficial do Estado de Santa Catarina (CSSPPO_SC), modelo pioneiro e inovador 

instituído pelo Governo para substituir a secretaria de segurança pública, entendendo que as 

forças policiais precisam estar integradas e à frente das estratégias da pasta. O acompanhamento 

da implantação do modelo deu-se desde a sua concepção até abril de 2022, prazo máximo para 

a defesa desta tese. 

7) Justificativa: considerando o contexto dinâmico e complexo, caracterizado por 

fluxos e interações entre diferentes atores, e as pesquisas que apontam que os modelos 

tradicionais de governança demonstram dificuldades em articular resultados satisfatórios neste 

contexto, o modelo de Governança Multinível apresenta-se adequado por promover práticas e 

mecanismos que possibilitam o alcance dos resultados coletivos, por meio da colaboração dos 
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diferentes atores e nos múltiplos níveis, tendo como um de seus critérios primários a formação 

de redes intra e interorganizacionais, e a estruturação para a melhoria contínua da capacidade 

de colaboração entre os diferentes níveis, promovida pelo compartilhamento de informações e 

conhecimentos que desenvolve a confiança mútua e possibilita que os atores aprendam 

(DIVAY; PAQUIN, 2013).  

A necessidade do trabalho em rede na segurança pública brasileira tem sido evocada 

por diversos autores nacionais e internacionais, que elencam diferentes desafios para a atuação 

em rede, destacando-se a urgência de ultrapassar as dificuldades de articulação entre as 

instituições (KIM, 2006; TRINDADE, 2015; ANGELIS, 2015; HENTTONEN; 

LAHIKAINEN; JAUHIAINEN, 2016; TOUATI et al., 2019; KEMPNER-MOREIRA; 

FREIRE, 2020). O Susp, em sua concepção e orientações, demanda a integração das forças de 

segurança e demais stakeholders para a pronta resposta às questões de segurança pública no 

Brasil (BRASIL, 2018b). Entretanto, traduzir ações policiais em resultados, exigirá mais do que 

as tradicionais iniciativas de integração (rede de troca). 

Assim, entende-se que o modelo Governança Multinível (MultiGov) atende aos 

objetivos do Susp e das ações mais contemporâneas do Ministério da Justiça e da Segurança 

Pública, que evocam a formação de redes e a integração entre os atores da segurança pública 

como a estratégia para alcançar resultados efetivos para a sociedade, gerando percepção de 

segurança e revertendo a tendência de crescimento das taxas de criminalidade. O 

compartilhamento de responsabilidades e do poder de decisão busca o desenvolvimento de 

estratégias e políticas de atuação, a implementação e a realização das ações em diferentes níveis 

de atuação, sempre alinhadas à estratégia central. 

8) Objetivos: a partir da problematização, da pergunta de pesquisa e da justificativa 

apresentada, estabeleceu-se como objetivo geral propor um framework para a Governança 

Multinível Pública e sua aplicação na Segurança Pública Brasileira. Para alcançar esse 

objetivo, foram estabelecidos cinco objetivos específicos: (i) Identificar os elementos 

contextuais e teóricos da Governança Multinível (MultiGov); (ii) Caracterizar as redes 

organizacionais e seus diferentes estágios de evolução como pressuposto da Governança 

Multinível (MultiGov); (iii) Analisar a inter-relação dos elementos da Governança Multinível 

(MultiGov) no contexto da Governança Pública Brasileira; (iv) Estabelecer um framework 

conceitual para a Governança Multinível Pública (MultiGov_P) que dê sustentação a uma 

proposta de framework de Governança Multinível Pública para sua aplicação na Segurança 

Pública Brasileira; e (v) Analisar a aplicabilidade dos elementos de Governança Multinível 

Pública para a segurança pública brasileira.  
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9) Marco normativo: o marco normativo que permeia esta pesquisa é a legislação 

federal e estadual relacionada à governança e à segurança pública. Aponta-se como marco 

normativo federal respeitado por esta tese: Constituição da República Federativa; Decreto n. 

9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional; Guia da política de governança pública; Lei n. 13.675/2018, que 

institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS); Sistema Único de Segurança Pública, Política Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social, Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social; 

Portaria n. 86/2020, que institui o Sistema de Governança do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública e da Fundação Nacional do Índio; Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

2021-2030. 

Além dessa legislação, observou-se como marco normativo os seguintes documentos 

do Tribunal de Contas da União (TCU): Referencial básico de governança aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública; Dez passos para a boa governança. E a ISO 37000:2021 

Governança de Organizações. 

O marco normativo estadual respeitado por esta tese consiste em: Lei n. 4.265/1969, 

que reorganiza a secretaria de estado dos negócios da segurança pública, cria e transforma 

cargos reestrutura, amplia órgãos e serviços e dá outras providências; Decreto n. 4/2019, que 

cria o Colegiado Superior da Segurança Pública e Perícia Oficial no âmbito da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública; Lei Complementar n. 741/2019, que dispõe sobre a estrutura 

organizacional básica e o modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do 

Poder Executivo, e estabelece outras providências; Lei Complementar n. 789/2021, que altera 

a Lei Complementar n. 741/2019 e dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo 

de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, e estabelece 

outras providências; Decreto n. 1682/2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional e a 

denominação dos cargos em comissão e das funções de confiança dos órgãos e das entidades 

da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional e estabelece outras 

providências. 

10) Estado da arte: Para o constructo MultiGov utilizou-se da técnica da revisão 

integrativa, realizando uma busca na base de dados internacional e interdisciplinar Scopus, com 

o descritor “Multilevel Governance” na palavra-chave, somente artigos em journals, que 

retornou 247 documentos. Outra busca, utilizando o descritor “Multi-level Governance”, 

retornou 468 documentos, dos quais os artigos com mais de 100 citações foram considerados 

mais relevantes, incluindo-se mais 10 documentos.  
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Somaram-se a essas publicações o resultado de uma busca dirigida ao tema e outros 

estudos que já compunham a pesquisa sobre o tema e que não estavam indexados à base de 

dados Scopus, mas considerados aderentes ao estudo, totalizando 274 documentos. Após a 

leitura dos resumos dos artigos, foram excluídos aqueles que não tinham aderência com o 

objetivo da pesquisa, ou seja, não apresentavam os elementos da MultiGov, e os que não tinham 

acesso livre. Ao final deste processo, foram lidos 91 documentos na íntegra, sendo que 66 

documentos contribuíram diretamente para o objetivo da revisão integrativa que se seguiu. 

No constructo Redes Organizacionais foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre o tema, e uma busca sistemática sobre as Redes de Aprendizagem, considerado o último 

estágio de maturidade de uma rede organizacional. Assim, foi possível estabelecer a 

fundamentação teórica para as redes e determinar os elementos que constituem uma rede de 

aprendizagem, indicando como as organizações podem atuar para avançar de um estágio para 

outro. 

Sobre os constructos Governança Pública e Governança da Segurança Pública, além 

do levantamento bibliográfico, especialmente apoiado no Referencial Básico de Governança do 

TCU e no Guia da Política de Governança Pública, foi realizada uma pesquisa documental na 

legislação brasileira vigente. Nesta pesquisa documental foram analisados leis, decretos e 

portarias relacionados à governança pública federal e estadual, compondo o arcabouço para a 

fase descritiva da pesquisa. 

11) Base teórica: Após a análise do discurso dos diversos autores que tratam da 

MultiGov, constitui-se na base teórica desta pesquisa oito abordagens teóricas para o modelo: 

(i) abordagem original; (ii) abordagem funcional; (iii) abordagens combinadas; (iv) abordagem 

normativa; (v) abordagem comparativa (STEPHENSON, 2013); (vi) teoria de redes 

organizacionais (VAZ, REIS; 2017; HILEMAN; LUBEL, 2018); (vii) teoria de bem comum 

(TERMEER; DEWULF; VAN LIESHOUT, 2010; SNOWER, 2019; MONIOS, 2019); e (viii) 

teoria de sistema (THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019; ALCANTARA; MORDEN, 

2019; MONIOS, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020).  

Além das abordagens, esta pesquisa identificou como fundamentos da Governança 

Multinível que serviram de base teórica para o framework proposto: 

a) Sete pressupostos teóricos: composição; diversidade; acoplamento; interação; 

flexibilidade; bem comum; responsabilidade autonomia e poder (LION; 

MARTINI; VOLPI, 2004; NEWIG; FRITSCH, 2009; BENZ; ZIMMER, 2010; DI 

LUCIA; KRONSELL, 2010; BATES et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; 

SKUTSCH, 2014; BANCE; CHASSY, 2017; VAZ; REIS, 2017; JUERGES; 
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LEAHY; NEWIG, 2018; DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; 

MONIOS, 2019; THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019). 

b) Seis diretrizes: aprendizagem em múltiplos níveis; redes organizacionais 

colaborativas; integração; descentralização da autoridade; auto-organização do 

sistema; distribuição de poder e responsabilidades & respeito à autonomia (BENZ; 

EBERLEIN, 1999; LION; MARTINI; VOLPI, 2004; PIATTONI, 2009; BISARO; 

HINKEL; KRANZ, 2010; STEPHENSON, 2013; BATES et al., 2013; CONTEH, 

2013; KORHONEN-KURKI et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 

2014; POTLUKA; LIDDLE, 2014; SKUTSCH, 2014; DĄBROWSKI, 2014; 

YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015; ALCANTARA; BROSCHEK; 

NELLES, 2016; DOBBS, 2016; HENRICHS; DE MEZA, 2017; GÄNZLE, 2017; 

WILSON, 2017; ALCANTARA; MORDEN, 2019; MARTI, 2019; MONIOS, 

2019; SANDSTRÖM et al., 2020). 

c) Três mecanismos: arenas independentes de negociação; comunicação efetiva; 

aprendizagem em rede (BENZ: EBERLEIN, 1999; MONIOS, 2019). 

d) Cinco componentes: autoridade sancionadora e coordenadora com papel central; 

enquadramento de Co benefícios; capacidade de fornecimento adequado; 

engajamento dos múltiplos atores; coprodução de conhecimento (HOMSY; LIU; 

WARNER, 2019). 

 

12) Referencial metodológico: Classifica-se esta pesquisa como qualitativa, 

integrativa, de abordagem transdisciplinar de coprodução. Qualitativa porque busca 

compreender e analisar as inter-relações entre os elementos de governança dentro de um 

contexto social multinível da segurança pública, sendo papel desta pesquisadora procurar 

apreender com os participantes o significado que eles dão às relações no ambiente onde estão 

inseridos, em uma visão de mundo construtivista/interpretativo (CHIZZOTTI, 1991; 

TRIVIÑOS, 1995; GODOY, 1995; CRESWELL, 2010). 

Por meio de uma robusta fundamentação teórica sobre a pesquisa integrada com o 

campo organizacional, atende ao determinado por Hadorn, Pohl e Bammer (2010) sobre as 

estratégias de pesquisa integrativa transdisciplinar, que exigem uma dinâmica dialógica e 

bidirecional entre os atores acadêmicos e não acadêmicos, estratégias de pesquisa cumpridas 

por esta tese.  

A abordagem integrativa foi necessária à esta tese, por ter sido evidenciado que os 

atores da segurança pública, não acadêmicos, eram os detentores de conhecimento legítimos e 
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que sua experiência era indispensável à criação de conhecimento pretendido (ALVARES; 

FREIRE, 2022). Ou seja, a pesquisa englobou não somente o conhecimento acadêmico, mas o 

conhecimento da experiência de atores não acadêmico que convivem no contexto da pesquisa, 

permitindo um aprofundamento do problema a ser estudado, com objetivo de apoiar as soluções 

necessárias para a sociedade.  

O processo de coprodução foi baseado no pensamento de Elinor Ostrom como a 

criação do conhecimento a partir de um processo colaborativo e dinâmico entre diferentes 

saberes, que não necessariamente estavam em uma mesma organização. Esses saberes 

precisaram ser integrados para a construção de um entendimento compartilhado que considerou 

tanto conhecimentos científicos quanto conhecimentos da experiência das organizações de 

segurança pública participantes do projeto. A coprodução facilitou as interações na busca por 

soluções que atendessem ao contexto social, cultural e político, e nela todos os atores, incluindo 

representantes das organizações de segurança pública e a própria pesquisadora, puderam 

desempenhar um papel ativo no processo de pesquisa (OSTROM, 1996; PIMENTA, 2017). 

O relacionamento dos participantes acadêmicos e não acadêmicos, com vista à 

coprodução durante o decorrer das atividades da tese, se comportou conforme apresentado na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Relacionamento da coprodução durante a pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

A interação entre a pesquisadora e os atores da segurança pública teve início em 

diferentes projetos de extensão e originou o interesse pelo tema, a identificação da lacuna de 

conhecimento e a construção das fases da pesquisa em coprodução. 

Na fase II do framework KAD o momento de situação foi realizado a partir da revisão 

integrativa, que permitiu a inter-relação dos elementos da Governança Multinível e os 
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elementos da Governança Pública, que gerou o framework MultiGov_P. Concomitante a essa 

inter-relação, foi cocriado, estruturado e validado os elementos de maturidade das redes 

organizacionais de aprendizagem, bem como o questionário de avaliação.  

Após aprovação da pesquisa pelo CSSPPO_SC iniciou-se as interações com os atores 

da segurança pública de Santa Catarina para a cocriação do framework de Governança 

Multinível para a Segurança Pública, em que tanto a pesquisadora contribuía com o 

conhecimento científico-tecnológico quanto o campo retroalimentava a pesquisa a partir da 

aplicação prática do modelo, caracterizando o momento de criação. 

Durante todo o processo ocorreram diversos momentos de transformação e 

aprendizado, pois as trocas entre pesquisadora e atores era constante, e criou-se um laço de 

confiança que possibilitou o compartilhamento de conhecimentos importantes que apoiaram 

tanto a implantação do modelo pelo Governo do Estado como a validação científica do 

framework MultiGov_SP, gerando resultados acadêmicos e para a sociedade. 

13) Aderência: o principal constructo desta pesquisa é a Governança Multinível 

(MultiGov), tema estudado pelo LabENGIN desde 2018 e que já gerou diversas publicações 

nacionais e internacionais. A Governança Multinível (MultiGov) demanda uma complexidade 

que evoca a interdisciplinaridade, apontando a aderência do estudo estar dentro de um Programa 

de Pós-Graduação interdisciplinar.  

O tema está inserido na área de concentração Gestão do Conhecimento e na linha de 

pesquisa Teoria e Prática em Gestão do Conhecimento do EGC, que aborda a teoria e a prática 

da gestão do conhecimento, envolvendo pesquisas que tratam o planejamento e alinhamento 

coletivo do conhecimento por diferentes dimensões de análise, seja individual, de grupo, 

organizacional, interorganizacional ou em rede, foco desta tese.  

A relação com a segurança pública e o EGC está pautada em diferentes projetos de 

extensão e Acordos de Cooperação Técnica, realizados desde 2016. Para o campo, o tema 

apresentou-se aderente ao proporcionar os elementos científicos na implementação do modelo 

Colegiado estabelecido pelo Governo do Estado de Santa Catarina, caracterizado como uma 

proposta de Governança Multinível, porém muito baseado no empirismo. Assim, esta pesquisa 

pode propiciar o incremento do conhecimento científico-tecnológico para a sustentabilidade do 

modelo proposto.  

14) Resultados esperados: considera-se que o framework é emergente diante das 

discussões e direcionamentos mais contemporâneos. Esta tese avança sobre o estudo da Rogéria 

Moreira Couto (2018), primeiro trabalho sobre Governança Multinível no EGC, desenvolvido 

a partir das pesquisas do LabENGIN. Além de aprofundar os estudos teóricos sobre a MultiGov, 
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ainda incipientes no Brasil, pretende-se estabelecer seus elementos teóricos, contextuais e de 

aplicação, e apresentar um framework que poderá ser utilizado na governança de redes intra e 

interorganizacionais. Ao inter-relacionar a MultiGov à complexidade inerente à área de 

segurança pública no Brasil, esta tese avança nos estudos já realizados. 

Assim, espera-se entregar para a sociedade e as organizações públicas: o avanço no 

estudo das tipologias de redes, apresentando a rede de aprendizagem como estágio a ser 

buscado; o avanço sobre o modelo de governança corporativa, considerando uma sociedade em 

rede e o equilíbrio entre inovação e controle; um estudo aprofundado da aplicação da MultiGov 

em contextos organizacionais; um framework de governança adequado para a realidade 

dinâmica e hiperconectada da atualidade; uma estrutura científica que apoie a implantação da 

MultiGov em diferentes serviços públicos, especialmente no setor de segurança pública; um 

conjunto de elementos que facilitem o controle e o monitoramento da execução dos processos 

propostos; um instrumento que possibilite a geração de valor público, de maneira ágil e 

eficiente. 

Como resultados para a comunidade acadêmica, esta tese espera contribuir com o 

avanço nas pesquisas sobre redes organizacionais, com a definição dos cinco estágios de 

maturidade da rede; com o avanço nas pesquisas sobre MultiGov, apresentar um novo conceito 

e enfocar sua aplicação em contextos organizacionais, bem como nas pesquisas sobre 

governança pública brasileira. 

Com o olhar da inter-relação dos diferentes constructos de redes organizacionais, 

MultiGov e segurança pública, ao final, o framework pretende apoiar a geração de valor público 

efetivo, ao eliminar a lacuna de conhecimento científico quanto à introdução do modelo 

MultiGov no contexto da governança pública brasileira. 

15) Fruição do conhecimento: o processo de cocriação percorreu um caminho de mão 

dupla, em que os resultados da pesquisa alimentavam a implantação do CSSPPO_SC e a 

realidade prática deste redirecionava os estudos. A comunicação com os atores era constante e 

os feedbacks periódicos permitiram a troca de conhecimento científico-tecnológico e empírico 

que proporcionaram o dinamismo da pesquisa. 

Participando semanalmente das reuniões do Colegiado, os momentos pré e pós 

reuniões eram de conversas informais sobre a implementação e a construção do modelo. Em 

diversos momentos a pesquisadora era convidada, no meio de um debate entre os membros, a 

contribuir com sua visão acadêmica para aquela realidade. Até mesmo por mensagens de 

WhatsApp havia compartilhamento de conhecimentos e aprendizagem entre a pesquisadora e 

os membros do CSSPPO_SC. 
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Também foram diversos os momentos e os membros que solicitaram apoio para 

situações específicas a partir do olhar científico da pesquisa para estruturar seus 

posicionamentos e direcionamento da implantação do modelo. Da mesma forma, a 

pesquisadora buscou juntos aos especialistas de segurança pública do Estado orientações quanto 

a legislação, fluxos e processos internos que permeavam a rotina da secretaria. 

16) Cronograma: para que a pesquisa pudesse ser aprofundada e que se extraísse do 

campo o máximo de elementos para a validação do framework, solicitou-se prorrogação do 

prazo regimental de 4 para 5 anos. Assim, seria possível estudar pelo maior tempo possível a 

estruturação do CSSPPO_SC. Esse prazo foi estendido por mais seis meses em virtude da 

pandemia COVID-19, o que permitiu que acompanhássemos, ao menos em parte, a presidência 

do Colegiado pelas quatro instituições que o compõem. 

17) Custo: toda pesquisa envolve custos financeiros e, especialmente, de dedicação à 

construção do conhecimento científico-tecnológico e de campo.  

Para o acompanhamento da RUASP a pesquisadora participou de encontros regulares 

realizados na UFSC e nas instituições de ensino da segurança pública do Estado. Na pesquisa 

de campo com a PRF, durante dois anos, a pesquisadora compareceu quinzenalmente à 

Universidade Corporativa da instituição, localizada no bairro Canasvieiras. Durante a pesquisa 

de campo com o CSSPPO_SC, semanalmente a pesquisadora acompanhava as reuniões 

realizadas no Complexo de Segurança Pública, localizado no bairro Capoeiras. Estas 

participações demandaram custos de deslocamento e custos de materiais para as dinâmicas 

envolvidas. 

Esta pesquisa teve o apoio do Programa UNIEDU – Pós-Graduação, da Secretaria da 

Educação do Estado de Santa Catarina, que permitiu dedicação exclusiva à pesquisa. Além 

disso, a participação em projetos de extensão relacionados ao tema da tese proporcionou não só 

a atuação em campo como também subsídios financeiros para que a pesquisadora pudesse 

empenhar seu tempo e concentração exclusivamente na pesquisa. 

18) Liberação pelo campo: para que a pesquisa de campo pudesse ser iniciada, foram 

necessários alguns trâmites de liberação. Para a criação e implantação da RUASP/SC foi 

estabelecido, em 2016, um Acordo de Cooperação Técnica entre a DIFC/SSP/SC e o EGC, com 

base no Modelo Universidade Corporativa em Rede (UCR), desenvolvido pelo LabENGIN. A 

aprovação da PRF como campo de estudo aconteceu após a assinatura do TED para o projeto 

de extensão intitulado “Alinhamento da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal ao 

Modelo Universidade Corporativa em Rede (UCR)” e para o projeto de extensão intitulado 

“Desenvolvimento e validação de um modelo de governança do conhecimento aplicado a 
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comunicação social e alinhado ao planejamento estratégico da PRF por meio da adoção das 

diretrizes do modelo na produção, gestão e disseminação de conteúdo”. 

Para a pesquisa com o CSSPPO_SC, a primeira apresentação foi realizada para o então 

presidente, o Comandante Geral da Polícia Militar Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes 

Jr. No dia 13 de maio de 2019 foi realizada apresentação para todos os membros do Colegiado, 

que concederam autorização para a pesquisa pelo SGP-e SSP 3339/2019, após entrega e 

apresentação de minuta do projeto. Após a aprovação, e assinatura do termo de 

confidencialidade por parte da pesquisadora junto ao EGC/UFSC, além de iniciar o 

acompanhamento das reuniões semanais do Colegiado, foi permitido acesso às atas e 

apresentações das reuniões já realizadas. Além disso, todas as entrevistas foram precedidas da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

2.3 FASE II – FRAMEWORK KAD 

 

Para a efetivação da pesquisa a segunda fase de aplicação do KAD organiza-se em três 

outros momentos de integração: Momento de Situação, Momento de Criação e Momento de 

Transformação e Aprendizagem, sintetizados na Figura 5 (ALVARES; FREIRE, 2022).  

 

Figura 5 – Framework KAD Fase II: Efetivando a pesquisa e fruindo os resultados 

 

Fonte: Alvares e Freire (2022) 

 

O momento de situação é o aprofundamento dos estudos sobre o objeto de pesquisa e 

a busca por sua compreensão no contexto em que está inserido. O momento de criação é a 
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formação do espaço para o diálogo, em que a cocriação é o fundamento para a busca de 

consenso e das melhores soluções. O momento de transformação acontece quando a 

aprendizagem está em prontidão para possibilitar a (i) mudança, (ii) a inovação e (iii) o bem 

comum (ALVARES; FREIRE, 2022). 

Cada momento da fase II do KAD desta pesquisa está detalhado nas seções seguintes. 

 

2.3.1 Momento de Situação 

 

A revisão integrativa permitiu a análise das discussões e conclusões dos autores 

seminais e contemporâneos sobre o constructo Governança Multinível, bem como a análise dos 

conteúdos, categorizando-os entre os seguintes critérios: objetivos, benefícios, elementos 

teóricos e elementos de governança para a configuração da Governança Multinível. Foram 

considerados como elementos teóricos as abordagens, os pressupostos, as definições para o 

constructo e as diretrizes para sua configuração. Como elementos de governança, foram 

categorizados os mecanismos e os componentes. 

Para o constructo Governança Pública, após a pesquisa bibliográfica e documental, foi 

possível identificar os princípios, diretrizes, mecanismos e elementos estabelecidos para a 

implantação da governança no Brasil. Para atender ao contexto da segurança pública foi 

realizada uma pesquisa documental, em profundidade, para identificar os elementos da 

Governança da Segurança Pública. 

Ao realizar um diálogo entre os temas tratados pelos autores foi possível analisar a 

inter-relação dos elementos de MultiGov e de Governança Pública, e, consequentemente, de 

Governança da Segurança Pública, já que esta deriva do Decreto n. 9.203/2017, que institui a 

governança pública no Brasil. Assim, foram inter-relacionados os seguintes elementos (Quadro 

2): 

 

Quadro 2 – Elementos inter-relacionados na etapa descritiva 

MultiGov Governança Pública 

Pressupostos teóricos Princípios 

Diretrizes Diretrizes 

Mecanismos Mecanismos 

Mecanismos e Componentes Elementos 
Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 

Esses elementos compõem as dimensões de análise para o framework de Governança 

Multinível Pública (MultiGov_P). Os resultados desta etapa foram incorporados nos capítulos 
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de fundamentação teórica. Para a validação dos elementos do framework foram empregadas as 

técnicas de pesquisa documental, observação participante, questionário, entrevistas, conversas 

informais e discussões em um grupo interdisciplinar. 

A participação da pesquisadora na estruturação da Rede de Universidades e Academias 

da Segurança Pública de Santa Catarina (RUASP/SC) possibilitou o entendimento do contexto 

da segurança pública, o aprofundamento da interação com os atores da segurança pública e a 

validação dos elementos de maturidade das redes organizacionais. As diversas reuniões de 

planejamento e articulação realizadas com as instituições de ensino da Polícia Militar, 

Bombeiros Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e Universidade 

Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, apoiadas pela Diretoria de Formação e Capacitação 

da Secretaria de Segurança Pública (DIFC/SSP) forneceram insumos importantes para o 

framework MultiGov.  

O I Seminário Internacional de Universidade Corporativa e Escola de Governo e Rede 

de Universidades e Academias da Segurança Pública (SUCEG/RUASP), realizado em 

dezembro de 2017, promoveu o primeiro encontro oficial dos gestores das instituições de ensino 

da PM, PC, CBM, IGP e PRF para a discussão e busca de soluções integradas na 

formação/capacitação dos agentes da segurança pública. Foi durante este encontro que se 

formalizou a rede RUASP.  

A pesquisadora coordenou uma dinâmica em que os participantes foram divididos em 

quatro equipes e para discutir e elaborar um plano, baseado na ferramenta 5W2H, sobre Ensino, 

Pesquisa, Capital Humano e Recursos Financeiros a ser trabalhado pela rede RUASP. Entre 

outras tratativas, os gestores das academias de segurança pública levantaram expectativas e 

dificuldades para o trabalho em rede. Essas discussões e o resultado do 5W2H foram utilizados 

como insumos para as ações da DIFC/SSP, em 2018. 

Também serviram de insumo para o planejamento do V SICTI, evento internacional 

totalmente voltado para a segurança pública, realizado em junho de 2018, que reuniu mais de 

800 participantes, entre agentes públicos e privados da segurança pública, pesquisadores e 

demais interessados no assunto. Durante esse evento, que teve como tema “A Inteligência 

Policial e Combate ao Crime Organizado”, realizou-se reunião com a rede RUASP onde 

assinou-se acordo de cooperação com diversas instituições de ensino privadas do Estado de 

Santa Catarina, como forma de promover a educação dos agentes públicos. Por decisão interna 

a DIFC/SSP as reuniões da RUASP foram interrompidas após o evento e retomadas em 2019, 

quando novamente as tratativas da rede foram retomadas, após mudança na gestão da 

DIFC/SSP. 
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Novamente a pesquisadora, como membro do ENGIN, foi convidada a participar desta 

iniciativa, e foram realizadas quatro reuniões, que culminaram na realização do II 

SUCEG/RUASP. Neste evento, que tinha como tema central a Governança Multinível, foram 

apresentados diversos cases da segurança pública, entre eles a PRF e o CSSPPO-SC. Também 

foi realizado um encontro específico para os gestores das academias das instituições de 

segurança pública, com a participação da PM, PC, CBM, IGP e PRF. Este encontro, que teve o 

objetivo de retomar as ações da RUASP, foi dirigido pela pesquisadora, que realizou uma 

explanação sobre a importância das redes de aprendizagem e aplicou o questionário de 

avaliação da rede RUASP. 

A validação dos elementos da rede de aprendizagem foi realizada com a aplicação de 

um questionário com 13 gestores das academias e universidades corporativas da PMSC, PCSC, 

CBMSC, IGPSC e PRF. Esse questionário tem como objetivo de identificar o estágio de 

maturidade da rede. O questionário desenvolvido para a avaliação do estágio de maturidade da 

rede organizacional é apresentado no Quadro 3. 

Composto de 15 afirmativas, em que cada uma representa um dos elementos da rede 

de aprendizagem, o questionário foi idealizado para ser autoaplicável. O respondente deve 

analisar a realidade atual da sua organização/área na rede em que participa e marcar a alternativa 

que mais se aproxima da sua percepção. No questionário, é apresentada a afirmativa do cenário 

ótimo, e as respostas variam de 1 a 5, sendo: 

1.  Discordo totalmente. 

2.  Discordo em grande parte. 

3.  Concordo em parte. 

4.  Concordo em grande parte. 

5.  Concordo totalmente. 

 

Quadro 3 – Questionário de avaliação do estágio de maturidade da rede organizacional 

Elemento Afirmativa 

1 

CONFIANÇA 

Expectativa de que o outro participante 

da Rede irá cumprir as suas obrigações, 

se comportar de uma maneira previsível, 

agir e negociar de forma justa, mesmo 

quando a possibilidade de oportunismo 

está presente (GULATI; STYCH, 2008). 

Confio que os participantes da Rede irão 

cumprir com as suas obrigações, se 

comportar de maneira previsível, agir e 

negociar de forma justa, mesmo quando a 

possibilidade de oportunismo estiver 

presente. 

2 

COOPERAÇÃO 

Atuação em conjunto em um projeto 

específico de curto prazo para alcance de 

um benefício coletivo, com o 

Todos os participantes da Rede estão 

disponíveis para atuar em conjunto em 

projetos específicos de curto prazo, 
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Elemento Afirmativa 

compartilhamento de informações. Não 

há a necessidade de compartilhamento 

de recursos, poder e missão (CASTRO; 

GONÇALVES, 2013). 

compartilhando informações para alcance 

de um benefício coletivo. 

3 

COORDENAÇÃO 

Atuação harmoniosa dos participantes 

para o planejamento e organização 

coletiva de diferentes projetos de médio 

prazo, com o compartilhamento de 

informações e recursos, de forma a 

otimizar recursos e alcançar resultados 

eficientes (CASTRO; GONÇALVES, 

2013). 

Existe harmonia entre todos os 

participantes da Rede para o 

planejamento e organização coletiva de 

projetos de médio prazo, conseguindo-se 

compartilhar e otimizar informações e 

recursos, para o alcance de resultados 

eficientes. 

4 

COLABORAÇÃO 

“Processo através do qual os diferentes 

atores, com perspectivas distintas sobre 

um determinado problema, exploram de 

forma construtiva as suas diferenças e 

procuram soluções que vão para além 

das suas visões limitadas sobre o que é 

possível” (GRAY, 1989, p. 5). 

Há colaboração contínua entre todos os 

participantes da Rede, mesmo quando 

estes têm perspectivas distintas sobre os 

problemas, sendo possível explorar de 

forma construtiva as suas diferenças e 

procurar soluções que vão para além das 

visões limitadas de cada um sobre o que é 

possível. 

5 

FLUXO INFORMACIONAL 

CONFIÁVEL 

Fluxo confiável e detalhado, de forma 

que as informações sejam analisadas e 

disseminadas em tempo hábil para 

subsidiar a tomada de decisões 

(TRINDADE, 2015). 

O fluxo informacional entre os 

participantes da Rede é confiável e 

detalhado, de forma que os dados, 

informações e conhecimentos são 

analisados e disseminados em tempo 

hábil para subsidiar a tomada de decisão. 

6 

ESTRUTURA 

Os sistemas de informação são estruturas 

automatizadas ou manuais responsáveis 

por coletar, analisar e processar 

informações internas e externas para 

subsidiar a tomada de decisões, por meio 

de um processo contínuo de 

comunicações. São integradores 

poderosos em relações organizacionais 

(LIMA FILHO, 1970; GRANDORI; 

SODA, 1995). 

Há sistemas confiáveis de informação e 

conhecimentos, automatizados ou 

manuais, que subsidiam o fluxo 

informacional entre os participantes da 

Rede. 

7 

AUTONOMIA 

Mesmo sendo motivados a pensar e agir 

coletivamente, está assegurada aos 

participantes da Rede, a autonomia 

estratégica e de tomadas de decisão 

(GOLDSTEIN et al., 2017). 

Mesmo exigindo o pensar e o agir 

coletivo, está assegurada a autonomia 

estratégica e de tomada de decisão de 

todos os participantes da Rede. 

8 

REGRAS COMPARTILHADAS 

Ao atuar com diversidade de 

participantes, torna-se requisito básico 

que as diretrizes estejam postas para 

todos os participantes, devendo 

considerar formas de adesão à Rede, 

tomada de decisão, resolução de 

conflitos, processamento de 

Há clareza sobre as diretrizes para a 

existência da Rede, pois foram 

consideradas formas de adesão à Rede; 

processo de tomada de decisão e 

resolução de conflitos; processamento de 

informações; captura de conhecimento e; 

compartilhamento de ônus e bônus entre 

os participantes. 
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Elemento Afirmativa 

informações, captura de conhecimento e 

compartilhamento de ônus e bônus entre 

os participantes (BESSANT; 

TSEKOURAS, 2001). 

9 

CAPITAL SOCIAL 

Relações provenientes da interação 

social que promovem o desenvolvimento 

da visão e linguagem compartilhadas, o 

aumento da confiança e a estruturação da 

Rede para a produção de bem comum 

(PUTNAM, 1996). 

A Rede gera capital social, pois 

desenvolve a visão e linguagem 

compartilhadas, bem como o aumento 

da confiança entre os participantes e, a 

estruturação da Rede para o bem comum. 

10 

CAPITAL RELACIONAL 

Conhecimentos, habilidades e 

comportamentos e outros elementos 

derivados da interação social entre os 

participantes da Rede (STEWART, 

1998). 

A Rede gera conhecimentos, 

habilidades e comportamentos e outros 

elementos que podem ser derivados da 

interação social entre os participantes. 

11 

AGENTE DE INTEGRAÇÃO 

Agente que favorece os relacionamentos 

e busca novas iniciativas dentro e fora 

das Redes (GOLDSTEIN et al, 2017), 

bem como mobiliza recursos e promove 

a inovação (PELLING, 2010). 

Existe um agente para a integração dos 

participantes que promove iniciativas 

internas e externas de mobilização de 

recursos e incentivo à inovação, seja 

indivíduo ou estrutura institucionalizada. 

12 

AVALIAÇÃO MULTINÍVEL 

“A avaliação multinível é um sistema de 

incentivo, controle e monitoramento do 

processo de aprendizagem para a 

melhoria contínua dos resultados 

estratégicos, institucionais e de 

aprendizagem de todos os participantes 

da Rede, em seus diferentes níveis de 

atuação” (DEFINIÇÃO PROVISÓRIA). 

Existe um sistema de avaliação 

multinível que incentive, controle e 

monitore o processo de aprendizagem 

para a melhoria contínua dos resultados 

estratégicos, institucionais e de 

aprendizagem de todos os participantes da 

Rede. 

13 

1º ciclo de APRENDIZAGEM 

Auto-organização é a disponibilidade 

para aprender, a capacidade dos 

participantes de se adaptarem 

autonomamente à mudança. Destaca a 

capacidade de ser criativo e inovador por 

si só. São “agentes diversos que 

aprendem” (MAILLET et al., 2015). 

Todos os participantes podem ser 

considerados agentes que aprendem 

autonomamente. Colocam-se à 

disposição para aprender algo novo, e se 

adaptam às necessidades da Rede, 

possuindo capacidade de serem criativos 

e inovadores. 

14 

2º ciclo de APRENDIZAGEM 

Auto-eco-organização é a 

disponibilidade para aprender com o 

outro, a capacidade de cada participante 

de se adaptar ao interagir com os 

participantes da Rede para alcançar 

resultados coletivos (MAILLET et al., 

2015). 

Todas as organizações participantes da 

Rede estão disponíveis para aprender e 

para se adaptar ao interagir com o outro 

com vistas a alcançar resultados coletivos. 

115 

3º ciclo de APRENDIZAGEM 

Coevolução refere-se à relação 

interdependente entre os participantes da 

rede que, ligados entre si, compartilham 

uma visão e agem com o mesmo 

Há uma relação interdependente entre 

todos os participantes da Rede, pois 

compartilham uma visão e agem com o 

mesmo objetivo. Também, há 

disponibilidade de todos os participantes 
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Elemento Afirmativa 

objetivo. É a disponibilidade para 

evoluir coletivamente, a capacidade dos 

participantes de adaptar seus serviços à 

estratégia coletiva, respeitando suas 

especificidades (MAILLET et al., 2015). 

para evoluir coletivamente, e a 

capacidade de adaptar seus serviços à 

estratégia coletiva. 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 

Assim, validou-se, com os gestores das academias e universidades de segurança 

pública presentes no evento, a consistência das tipologias de redes organizacionais e os 

elementos das redes de aprendizagem. 

O resultado deste questionário direcionou a atividade seguinte, em que os participantes 

foram divididos em três equipes para refletir e discutir sobre os três piores resultados entre os 

elementos da rede de aprendizagem, considerando, também, os resultados no nível de 

maturidade da Rede, a saber: (i) confiança; (ii) estrutura de comunicação; e (iii) avaliação 

multinível. Após as discussões os participantes foram convidados a elaborar um Canvas (Figura 

6) para cada um dos três elementos. 

 

Figura 6 – Canvas aplicado à RUASP 2019 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

Os resultados desses Canvas foram apresentados e socializados por um representante 

de cada equipe. Ao final do encontro, a DIFC/SSP assumiu o compromisso de estabelecer um 

Colegiado das Academias de Segurança Pública para fortalecer a RUASP. Um grupo de 

WhatsApp foi criado entre os participantes, como forma de iniciar um estreitamento do 
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relacionamento da rede. Os resultados do questionário e do Canvas foram analisados e 

repassados pela pesquisadora como insumos para as ações da DIFC/SSP. 

A RUASP, campo de pesquisa para etapa de validação dos elementos teóricos de rede 

de aprendizagem em segurança pública foi cumprido e, na sequência, a pesquisa assume o 

CSSPPO_SC como campo de pesquisa, por entender-se que o Colegiado representava a 

estrutura de governança da segurança pública estadual, sendo a RUASP um desdobramento 

desta governança. Assim, o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa 

Catarina (CSSPPO-SC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram selecionados como campo 

de validação. As autorizações de utilização destas organizações como unidades de observação 

foram assinadas por seus respectivos responsáveis. 

Para a pesquisa com o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de 

Santa Catarina (CSSPPO_SC) foi realizada uma apresentação inicial para o então presidente, o 

Comandante Geral da Polícia Militar Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Jr, quando já 

foi possível coletar percepções e expectativas em relação ao modelo. A autorização para a 

pesquisa veio por meio do SGP-e SSP 3339/2019, após entrega e apresentação de minuta do 

projeto para deliberação na reunião do Colegiado, em 13 de maio de 2019.  

Após a aprovação, e assinatura do termo de confidencialidade por parte da 

pesquisadora junto ao EGC/UFSC, além de iniciar o acompanhamento das reuniões semanais 

do Colegiado, foi permitido acesso às atas e apresentações das reuniões já realizadas, por meio 

do ambiente tecnológico de compartilhamento de documento de nome Trello. Então iniciou-se 

o trabalho de análise documental para levantamento das deliberações anteriores, bem como 

decretos, portarias e legislação pertinente. 

A primeira entrevista formal foi realizada com a secretária do Colegiado, Sra. Lise 

Anne de Borba Franzoni Gil, no dia 20 de maio de 2019, e permitiu uma visão geral da 

estruturação do modelo. Nesse mesmo dia, iniciou a observação participante nas reuniões 

semanais, onde, além de observar as deliberações e anotar em um diário de bordo, por vezes, 

era solicitada a participação da pesquisadora com a visão científica de diferentes temáticas. Ao 

final destas reuniões eram frequentes as conversas informais com os dirigentes das instituições, 

com a diretora geral da SSP, com a secretária e outros servidores, sendo este um momento 

importante para a pesquisa, pois propiciavam uma melhor compreensão do que estava sendo 

analisado. 

No CSSPPO_SC foram analisadas as atas de 113 reuniões ordinárias do Colegiado, 

além de documentação específica como leis complementares, decretos, portarias, regimento 

interno e o plano estadual de segurança pública. Foi realizada observação participante em 68 
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reuniões de deliberação, onde os elementos do framework puderam ser apresentados, 

observados, orientados e ajustados. Diversas conversas informais ocorreram após estas reuniões 

com diferentes atores.  

Em novembro de 2019 foram realizadas entrevistas formais com os quatro dirigentes 

das instituições de segurança pública: Comandante Geral da Polícia Militar Coronel Carlos 

Alberto de Araújo Gomes Jr., Delegado Geral da Polícia Civil Paulo Norberto Koerich, 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar Coronel Charles Alexandre Vieira, Perito 

Geral da Polícia Científica (antigo Instituto Geral de Perícias) Giovani Eduardo Adriano, e 

também com a Diretora Geral da Secretaria de Segurança Pública Delegada Luciana da Silva 

Pinto Maciel. Nestas entrevistas analisou-se as expectativas, primeiras percepções e avaliação 

da maturidade da rede do Colegiado, permitindo um diagnóstico do primeiro ano de 

implantação do modelo. Este diagnóstico foi apresentado e validado com o Colegiado. 

As duas entrevistas semiestruturadas realizadas em novembro de 2019 e julho de 2021, 

bem como o questionário de maturidade da rede aplicado nas duas oportunidades, 

possibilitaram a validação dos elementos da rede de aprendizagem e do framework Governança 

Multinível Pública (MultiGov_P). Também participou como observadora em 02 reuniões do 

Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (CESPDS-SC), formado em 2019. 

Na Polícia Rodoviária Federal, o projeto “Alinhamento da Academia Nacional da 

Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade Corporativa em Rede (UCR)”, iniciado em 

2017, possibilitou a cocriação de conhecimento acerca do contexto da segurança pública 

federal, seus desafios e oportunidades. Foram realizadas durante os anos de 2017 a 2020 

diversas reuniões com diferentes atores da instituição, entre alta e média gestão, além de grupos 

de trabalho e cocriação de conhecimento externalizada em relatórios e artigos publicados em 

conjunto. 

A autorização para utilizar a PRF como campo de estudo para esta tese veio após a 

assinatura do termo aditivo do projeto de extensão da UFSC com a PRF, em junho de 2019, 

quando foi incluído o entregável “Modelo de governança institucional”. Esse termo aditivo é 

resultado dos estudos cocriados com a equipe da PRF, que culminaram no entendimento 

coletivo de que o modelo de Governança Multinível era o mais adequado para que a instituição 

alcançasse seus resultados estratégicos. 
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2.3.2 Momento de Criação 

 

O momento de criação é aquele em que acadêmicos e não acadêmicos atuam em um 

contexto dinâmico e de retroalimentação, adquirindo e integrando conhecimentos, aplicando e 

experienciando as descobertas cocriadas. É quando os conhecimentos adquiridos são integrados 

para ser aplicado no contexto da pesquisa. Junto com o momento de criação, é quando se realiza 

a verificação externa da pesquisa (ALVARES; FREIRE, 2022). 

O processo de cocriação do Framework da MultiGov_P e depois da MultiGov_SP foi 

caracterizado por muita interação entre a pesquisadora e os atores do campo. As primeiras 

conversas iniciaram com a RUASP em 2017, com encontros regulares para estruturação da 

proposta e, mais intensamente, para a construção do evento que formalizou a Rede. Estas 

discussões foram importantes para a definição da lacuna e da problematização do contexto da 

segurança pública. Foi com a RUASP que foi possível construir e validar os elementos da rede 

de aprendizagem e o questionário de avaliação da maturidade da rede. 

Na PRF foram diversos os momentos de interação entre a pesquisadora e os envolvidos 

na implantação da UCR na Universidade Corporativa da PRF e na implantação do Modelo de 

Governança Multinível em Rede da instituição. Os elementos foram validados a partir da 

análise de documentação, legislação e normas internas vigentes e em elaboração à época da 

pesquisa de campo. Foram analisadas a lei que rege a governança pública no Brasil e seu 

respectivo guia, o plano e a política nacional de segurança pública, portarias e resoluções do 

MJSP e da PRF, documentos relativos ao planejamento estratégico, a proposta para o novo 

regimento interno da PRF baseado na MultiGov, o plano de comunicação em rede, o modelo 

de governança da aprendizagem e do conhecimento e o modelo de avaliação multinível da PRF.  

Ressalta-se que os documentos de planejamento estratégico, regimento interno, plano 

de comunicação, modelo de governança e de avaliação multinível da instituição tiveram a 

contribuição da pesquisadora em sua formulação, em um processo de cocriação que permitiu a 

validação dos elementos da pesquisa e gerou instrumentos importantes para o desdobramento 

da estratégia e da implantação do modelo de governança da PRF.  

A observação participante ocorreu em 24 reuniões e capacitações para a implantação 

do modelo com os gestores da instituição. Foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas 

com os atores selecionados para a pesquisa, a fim de analisar a percepção do modelo e validar 

os elementos. Além disso, a dissertação de mestrado do então Diretor Executivo da PRF, José 

Lopes Hott Jr., validou os elementos do framework MultiGov_P.  
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Entre participação nas reuniões ordinárias do Colegiado, conversas informais antes e 

depois das reuniões, trocas de mensagens pelo celular, momentos de discussões e construção 

coletiva de documentos e soluções para questões que surgiam no dia a dia da implantação do 

CSSPPO_SC, o modelo foi sendo construído e solidificado, tanto no contexto acadêmico 

quanto no contexto empírico. 

Em diferentes momentos de interação com os atores da segurança pública do estado, a 

pesquisadora foi convidada a contribuir com argumentações à luz das pesquisas acadêmicas 

sobre a MultiGov e as redes de aprendizagem. Também foi convidada a contribuir na 

elaboração do regimento interno e algumas portarias relacionadas ao Colegiado, 

empregando o conhecimento científico-tecnológico para o modelo que estava sendo criado, 

sugerindo a inclusão de elementos que apoiassem a implantação de mecanismos de MultiGov, 

durante 03 reuniões deliberativas com a equipe da Diretoria de Integração da SSP. Esse foi um 

momento rico de cocriação, em que a pesquisadora aprendeu um pouco mais sobre os processos 

do sistema público e pode contribuir com elementos importantes para a estruturação da proposta 

que estruturasse o Colegiado, além de identificar documentos indispensáveis a implementação 

do Framework a ser proposto. 

A observação participante permitiu a identificação e validação dos elementos presentes 

nas redes de aprendizagem, assim como a instanciação dos elementos da MultiGov, extraídos 

da literatura, durante o processo de implantação da governança compartilhada. A fim de analisar 

as redes de aprendizagem como elementos de MultiGov e identificar os elementos de 

governança multinível para a segurança brasileira, as observações permitiram identificar se 

estes elementos estão presentes, ou não, nas organizações estudadas.  

Importante ressaltar que a observação foi realmente participante, pois em diversos 

momentos a pesquisadora era convidada a dar o seu parecer acadêmico sobre diferentes 

situações durante as reuniões ordinárias e até mesmo em conversas agendadas com a finalidade 

de orientar os membros do Colegiado sobre decisões e ações à luz da MultiGov. 

Em dois momentos específicos foram realizados encontros individuais com os 

membros do Colegiado, a fim de obter um olhar mais específico de cada gestor.  

Na primeira oportunidade (novembro/2019) foram entrevistados o Comandante Geral 

da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Jr., então 

presidente do CSSPPO-SC; o Delegado Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Sr. Paulo 

Norberto Koerich; o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Charles 

Alexandre Vieira; o Perito Geral do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, Sr. Giovani 
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Eduardo Adriano; e a diretora geral da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, Sra. 

Luciana da Silva Pinto Maciel. 

Na segunda oportunidade (junho/2021), foram entrevistados o Comandante Geral da 

Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Dionei Tonet; o Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar, Coronel Charles Alexandre Vieira, então presidente do CSSPPO-SC; o 

Perito Geral do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, Sr. Giovani Eduardo Adriano; e a 

diretora geral da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, Sra. Luciana da Silva Pinto 

Maciel. O Delegado Geral da Polícia Civil, Sr. Paulo Norberto Koerich não foi entrevistado por 

dificuldade de agenda e posterior substituição no cargo (houve um período de transição que 

invalidou uma entrevista com o novo Delegado Geral). 

Todas as entrevistas foram precedidas da leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No primeiro momento deste encontro foi aplicado 

o questionário de avaliação da maturidade da rede de aprendizagem. Os resultados das 

aplicações contribuíram para a pesquisadora avaliar os elementos que deveriam ser trabalhados 

na rede para melhorar os resultados da governança, e para os membros do Colegiado, que 

puderam analisar progressos e pontos a melhorar em suas relações. Também serviram de 

embasamento para o segundo momento do encontro, em que foi realizada entrevista 

semiestruturada que buscou identificar a percepção do respondente quanto aos pontos fortes e 

fracos e os resultados obtidos na implementação do CSSPPO_SC até aquele momento. Os 

resultados permitiram avaliar expectativas, objetivos alcançados e expetativas futuras quanto 

ao modelo. 

Vale ressaltar que durante todo o processo de construção e validação do framework 

MultiGov_P os membros pesquisadores do laboratório ENGIN tiveram participação ativa na 

construção e validação do artefato, discutindo e analisando mensalmente os resultados no grupo 

de pesquisa interdisciplinar de governança. Essa cocriação ajudou a pesquisadora nas análises 

e construções do framework, bem como alimentou diversas pesquisas de outros colegas de 

laboratório. 

 

2.3.3 Momento de Transformação e Aprendizagem 

 

Este é o momento em se processa os resultados coproduzidos e validados por meio das 

redes de aprendizagem entre atores ativos da pesquisa. Na transformação e aprendizagem todas 

as condições estão em prontidão para possibilitar a (i) mudança, (ii) a inovação e (iii) o bem 
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comum das organizações participantes, acadêmicas e não acadêmicas, e ao avanço do 

conhecimento científico-tecnológico (ALVARES; FREIRE, 2022).  

A primeira entrega da cocriação desta pesquisa é o questionário de avaliação da 

maturidade das redes de aprendizagem. A partir da pesquisa acadêmica que identificou os cinco 

estágios de maturidade das redes organizacionais, e os elementos que constituem cada um 

desses estágios. A interação com os atores do campo possibilitou a validação dos elementos e 

do questionário de maturidade da rede, considerada como uma das entregas desta tese. 

Durante a construção do modelo de governança na PRF a intensa interação e cocriação 

com os atores não acadêmicos permitiu a estruturação dos elementos da governança multinível 

e sua inter-relação com os elementos da governança pública. Esse processo retroalimentou a 

instituição para estabelecer sua estratégia e configuração organizacional a fim de atender os 

requisitos da MultiGov. Apesar do modelo não ter sido implantado em sua totalidade por 

alterações internas de estrutura, tanto a pesquisadora como a instituição foram beneficiados 

com os aprendizados gerados.  

A implantação do framework MultiGov_P no CSSPPO_SC permitiu e potencializou a 

integração das instituições de segurança pública de Santa Catarina, fato que contribuiu para 

mudanças internas e nas relações entre as instituições, no contexto da segurança pública 

estadual, nos resultados de criminalidade (os três melhores anos da série histórica na maioria 

dos indicadores), na melhoria das políticas de investimentos e estratégias de segurança pública, 

na redução da estrutura administrativa sem prejuízo para os processos e resultados, e no 

reconhecimento de Santa Catarina como um dos estados mais seguros do Brasil. 

Essa implantação foi construída durante a pesquisa, com a participação ativa da 

pesquisadora, assim como esta tese foi construída durante o campo, com a participação ativa 

dos atores da segurança pública. Foi um período de muitas trocas e aprendizados, em que ambas 

as partes consideram que as transformações ocorridas foram bastante produtivas e permitiram 

que os ajustes fossem aplicados a partir do conhecimento científico-tecnológico produzido por 

esta interação. 

Para a pesquisa a cocriação com os atores da segurança pública possibilitou a 

fundamentação da governança multinível como um framework aplicável ao contexto da 

segurança pública, além de alimentar e retroalimentar a estruturação e adaptação do modelo, 

pois as constantes interações com os atores foram momentos riquíssimos de aprendizagem. 

Além disso, esta pesquisa estimulou outras pesquisas com o tema Governança Multinível em 

outros contextos de aplicação. 
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A primeira visita de um Secretário Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP) 

foi em fevereiro de 2019, com o então secretário General Guilherme Cals Theophilo Gaspar de 

Oliveira. Em sua visita à sede administrativa da SSP, pode conhecer o modelo do CSSPPO_SC 

e reforçou a importância da integração e da comunicação entre as instituições. “Achei muito 

interessante ter vários representantes de órgãos de Segurança Pública se reunindo uma vez 

por semana para deliberar sobre o assunto. Depois tomam uma decisão, que é sem dúvidas 

muito mais embasada, do que uma decisão tomada por uma cabeça só. É um modelo que vamos 

tentar implantar em todo o território brasileiro. O tema será abordado a partir da próxima 

reunião, no dia 19 de fevereiro, com todos os secretários de Segurança Pública”. 

Desde então, tanto os membros do Colegiado como outros atores da rede de segurança 

pública foram interpelados em diferentes ocasiões por atores da segurança pública de outros 

estados, desejosos em conhecer melhor o modelo e entender como essa nova estruturação 

estimulou os bons resultados obtidos. E, em todas essas interações, eles gostavam de salientar 

que havia uma pesquisa de doutorado validando o modelo. 

A fim de demonstrar essa validação científica, a convite do CSSPPO_SC a 

pesquisadora apresentou o framework MultiGov_P ao Secretário de Operações Integradas 

(SEOPI/MJSP), Sr. Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo, em 25 de novembro de 2021, e ao 

Secretário da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP), Major Carlos Renato 

Machado Paim, em 3 de março de 2022. Após as apresentações os secretários fizeram algumas 

perguntas e então externalizaram sua aprovação ao framework e a possibilidade de que o 

modelo fosse replicado em outras unidades da federação. 

Em 8 de abril de 2022, a pesquisadora foi convidada para apresentar os resultados de 

seus estudos na reunião com diretores, gerentes e delegados regionais da Polícia Civil de Santa 

Catarina, momento em que pode explicar o trabalho realizado e como ele pode ser desdobrado 

dentro da instituição. 

No dia 12 de abril de 2022, os resultados da pesquisa foram apresentados para a 

Subchefe de Análise Governamental, para o Subchefe Adjunto Executivo da Casa Civil e para 

o Subchefe Adjunto de Gestão Pública e Segurança da Presidência da República. Após 

explanação foi possível colher as percepções destes gestores a respeito do framework. 

Já em 18 de abril de 2022, foi apresentado ao Colegiado Superior de Segurança Pública 

o framework final da tese, resgatando todo o trabalho de cocriação transdisciplinar e apontando 

para os resultados da pesquisa para a tese e para a segurança pública do Estado. Este foi um 

momento de consolidação da transformação proporcionada pela pesquisa, em que os relatos dos 
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atores comprovaram a aprendizagem e a construção coletiva realizada durante os três anos de 

acompanhamento do Colegiado. 

Dessa feita, entende-se que esta pesquisa de cocriação transdisciplinar cumpriu o 

momento de transformação ao participar efetivamente e ativamente da mudança na governança 

da segurança pública do Estado de Santa Catarina, a partir de um modelo pioneiro e inovador, 

que proporcionou resultados positivos tanto para as organizações participantes, quanto para a 

academia e para a sociedade, além de contribuir para o avanço do conhecimento científico-

tecnológico no modelo MultiGov tão pouco explorado no Brasil. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A fim de responder aos objetivos específicos propostos para esta tese, apresenta-se 

esta revisão da literatura, que se divide em três seções, sendo a primeira sobre o modelo de 

Governança Multinível, apresentando os elementos teóricos e contextuais (objetivo 1); a 

segunda sobre o contexto das redes organizacionais e seus estágios de evolução (objetivo 2); e 

a terceira caracterizando a governança da segurança pública no Brasil e sua inter-relação com 

a Governança Multinível (objetivo 3). 

 

3.1 GOVERNANÇA COMPARTILHADA 

 

O termo governança, recorrentemente, é confundido com gestão colaborativa ou 

gestão participativa (ATASHZADEH-SHOORIDEH et al., 2019). Essa confusão advém da 

incompreensão sobre a diferença entre os termos governança e gestão. Enquanto a gestão 

preocupa-se com a eficiência e a eficácia dos processos organizacionais, restringindo-se aos 

aspectos gerenciais e administrativos, a governança ocupa-se do direcionamento estratégico, 

com uma visão mais ampla dos diversos stakeholders internos e externos, entendendo que cada 

um deles influencia a gestão (KEMPNER-MOREIRA; FREIRE; AGUIAR, 2017). 

Em um ambiente no qual a solução efetiva dos problemas exige esforços coletivos, 

sistemas de governança que não consideram a diversidade de atores em múltiplos níveis são 

incapazes de lidar com a complexidade e a diversidade de ações necessárias para gerar 

resultados efetivos (SANDSTRÖM et al., 2020). 

O modelo de governança compartilhada tem como ponto forte a inclusão e o 

envolvimento de todos, propiciando que o poder a nível da rede seja simétrico, geralmente 

oriundo de um colegiado, cujas decisões são construídas coletivamente. Isso requer confiança 

entre os stakeholders, de tal forma que permita conexões densas e decisões descentralizadas 

(PROVAN; KENIS, 2008; ROTH et al., 2012). 

Uma governança compartilhada fornece diversos benefícios, criando sinergias 

organizacionais que promovem o funcionamento mais eficaz por meio do compartilhamento de 

metas e a utilização dos pontos fortes coletivos (KIM, 2006), e envolve um conjunto amplo de 

mecanismos que vão de estruturas formais a relacionais (ROEHRICH; LEWIS, 2010; DE 

REUVER; BOUWMAN, 2012; LIN et al., 2012; KANG; ZAHEER, 2018). A eficácia da 

governança está atrelada à adequação dos seus mecanismos com a estrutura de governança, 
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elementos relacionados e interdependentes que podem existir em várias combinações 

(WILLEM; GEMMEL, 2013; ABEBE; CHALAK; ABIAD, 2017). 

Entre os desafios para o avanço da governança compartilhada, estão a 

institucionalização do planejamento de longo prazo; a continuidade dos projetos, 

independentemente de mudanças de gestores; o engajamento dos partícipes; o estabelecimento 

de confiança e parcerias; e o uso da tecnologia sem esquecer da valorização das pessoas 

(ANGELIS, 2015). Também há a necessidade de gestores competentes para participar das 

decisões coletivas (ATASHZADEH-SHOORIDEH et al., 2019). 

Existe uma relação estreita entre a estrutura e os mecanismos de governança, não só 

nas escolhas dos mecanismos mais adequados, mas na eficácia destes (WILLEM; GEMMEL, 

2013). Estudos apontam que os melhores resultados foram identificados quando uma 

combinação dos tipos de mecanismos de governança foi utilizada (formais e informais), sendo 

em detrimento do uso de mecanismos puros (TANG et al., 2017). 

O conjunto de mecanismos deve ser muito bem definido e alinhado com a estrutura de 

governança, a fim de promover tanto o processo de conhecimento como alcançar a necessária 

efetividade nos objetivos estabelecidos pelos atores (SCARBROUGH; AMAESHI, 2009; 

ALVAREZ; PILBEAM; WILDING, 2010; ABEBE; CHALAK; ABIAD, 2017). Os 

mecanismos não são estáticos e devem ser continuamente revistos e reavaliados, a fim de 

garantir sua efetividade em um contexto dinâmico que evolui por meio das interações 

(ALVAREZ; PILBEAM; WILDING, 2010; BRITO; MIGUEL, 2017; COSTA; BIJLSMA-

FRANKEMA, 2007; KANG; ZAHEER, 2018; MASIELLO; IZZO; CANORIO, 2015; 

ROEHRICH; LEWIS, 2010; SCARBROUGH; AMAESHI, 2009).  

Isso requer uma governança igualmente dinâmica e atenta às necessidades para manter 

os mecanismos adequados ao contexto e aos interesses de seus stakeholders. Nesse sentido, é 

preciso promover uma governança compartilhada e multinível, capaz de permear todos os 

atores internos e externos, a fim de que todos alcancem seus objetivos estratégicos 

(KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2019).  

Entre os modelos de governança compartilhada encontrados na literatura, um em 

particular traz fundamentação nas teorias de redes de aprendizagem (VAZ; REIS, 2017; 

HILEMAN; LUBEL, 2018) e de bem comum (TERMEER; DEWULF; VAN LIESHOUT, 

2010; SNOWER, 2019; MONIOS, 2019), sendo considerado adequado para situações e 

ambientes complexos, como o da segurança pública brasileira: a Governança Multinível, que 

envolve a integração e a cooperação de diferentes atores em múltiplos níveis 

(PAPADOPOULOS; PIATTONI, 2019).  
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Este é o modelo adotado por esta tese e descrito a seguir.  

 

3.1.1 A Governança Multinível (MultiGov) 

 

É crescente, mas ainda não suficientemente exaurido, o interesse dos pesquisadores 

sobre o constructo da Governança Multinível (STEPHENSON, 2013; ALCANTARA; 

BROSCHEK; NELLES, 2016; BUDD; SANCINO, 2016; HENRICHS; DE MEZA, 2017; 

TORTOLA, 2017; COUTO, 2018; DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; 

SANDSTRÖM et al., 2020). Suas instâncias são responsáveis pela coprodução de soluções 

coletivas, geralmente complexas, em arranjos menos hierarquizados, em que a tomada de 

decisões é compartilhada entre os atores para garantir soluções mais efetivas, já que, no 

contexto contemporâneo, soluções isoladas não proporcionam o resultado desejado 

(ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016; PAPADOPOULOS; PIATTONI, 2019). 

Mesmo considerando a Governança Multinível (MultiGov) como um modelo a ser 

utilizado, a compreensão do termo é, até o momento, um estudo complexo, sendo discutido por 

diferentes abordagens e, por isso, ainda utilizado muito mais como uma metáfora do que 

especificamente como uma forma de atuação ou um modelo a ser respeitado (ALCANTARA; 

BROSCHEK; NELLES, 2016; HENRICHS; DE MEZA, 2017; TORTOLA, 2017).  

Parte das publicações sobre o tema que o estudam sob a dimensão territorial se utiliza 

dos estudos de Hooghe e Marks (2004) para classificar a Governança Multinível (MultiGov) 

em tipo I e tipo II. O tipo I adequa-se a competências distribuídas em vários níveis, com 

distribuição formal, número limitado de jurisdições permanentes. O tipo II refere-se a modos 

mais flexíveis e adaptáveis de interação entre os diferentes níveis (BUDD; SANCINO, 2016; 

HENRICHS; DE MEZA, 2017; SCHOLTEN et al., 2018).  

Mesmo sendo os dois tipos vantajosos para promover adaptação e capacitação no 

desenvolvimento de soluções coletivas (MONIOS, 2019), uma nova propositiva surge na 

publicação de Kull et al. (2018): a interconexão entre os dois tipos, afirmando que uma 

abordagem conjunta desequilibra fraquezas conceituais da Governança Multinível (MultiGov), 

como coordenação, comunicação, formulação de políticas e bloqueio de decisões por nível 

superior. Porém, mais importante do que discernir se as relações são formais ou informais, é 

considerar os efeitos que a relação entre os partícipes tem sobre as demandas da sociedade e 

governar de maneira a propiciar o bem comum (GÄNZLE, 2017).  

Monios (2019) apresenta a Governança Multinível (MultiGov) como a governança 

para a inovação, aprendizagem, adaptação, confiabilidade, níveis de cooperação dos 
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participantes e a obtenção de resultados mais efetivos, equitativos e sustentáveis em múltiplas 

escalas, benefícios desejados pela governança pública e organizacional. O autor indica outros 

pontos fortes do modelo, como: a promoção da adaptação institucional, o empoderamento para 

desenvolver soluções coletivas para problemas locais. Assim, apresenta-se adequado para 

desafios emergentes, superando a dependência dos modelos hierárquicos tradicionais, pois pode 

tornar os sistemas socioecológicos menos propensos ao colapso (redundância atenua o risco).  

Alcantara, Broschek e Nelles (2016) consideram que a Governança Multinível 

(MultiGov) não é uma teoria. Para os autores, seria mais próximo de um conceito descritivo, 

ancorado no nível dos atores institucionalizados, não no nível de sistemas inteiros, já que a 

teoria de sistemas dificulta a aplicação da Governança Multinível (MultiGov), mas em 

instâncias, ou seja, processos de interação entre os diferentes atores, em que não 

especificamente imperam regras formais ou mecanismos de grande escala.  

Seguindo a lógica de um conceito descritivo, Dobbs (2016) explica que, ao conceito 

descritivo, deve ser acrescido de um papel normativo para que a Governança Multinível 

(MultiGov) direcione como os poderes podem ser divididos e atribuídos, sugerindo o conceito 

de subsidiariedade para determinar o nível apropriado de autoridade e responsabilidade em 

termos de eficiência e legitimidade.  

Por outro lado, para Stephenson (2013), considerar a Governança Multinível 

(MultiGov) como mero conceito é injusto, pois o fato de ela explicar como estão estruturados 

os novos arranjos organizacionais e de governança já constitui uma grande contribuição teórica 

que aponta para as configurações de tomada de decisão, a dispersão e redistribuição de poderes 

e competências para diferentes níveis de atividades e diferentes funções, incorporando e 

interconectando atores públicos e privados. 

De qualquer maneira, seja uma metáfora, uma teoria ou um conceito descritivo, 

existem alguns elementos que são considerados pelas publicações que tratam do termo. Apesar 

da diversidade de interpretações sobre o termo Governança Multinível (MultiGov), para Yang, 

Rounsevell e Haggett (2015), o conceito aborda a coordenação, o desenvolvimento e a 

implantação de políticas, a delegação de poder para os níveis inferiores de autoridade, o 

processo de descentralização, a descrição e desenvolvimento de estratégias incluindo maior 

diversidade de atores, instituições governamentais, não governamentais e informais, desde a 

definição original até os demais usos da teoria. 

Esses elementos denunciam que a transformação de modelo hierárquico para um 

modelo de governança multinível não é um processo fácil. Tortola (2017) aponta três grandes 

áreas em que o desenvolvimento do conceito de Governança Multinível (MultiGov) provocou 
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ambiguidades: (i) a aplicabilidade do conceito fora do contexto da União Europeia; (ii) o papel 

de atores não governamentais; e (iii) o foco em estruturas versus o foco em processos de 

formulação de políticas.  

Por essas ambiguidades e pela falta de consenso entre os teóricos, esclarecer o termo 

Governança Multinível (MultiGov) é importante pela demanda crescente de sua aplicação em 

diferentes contextos, além do territorial originalmente aplicado, principal e urgentemente no 

contexto de governança dos problemas complexos multidimensionais. Para tal, necessita-se de 

um esforço acadêmico coletivo (TORTOLA, 2017) com o qual esta tese pretende contribuir. 

 

3.1.2 Elementos Contextuais da Governança Multinível (MultiGov) 

 

Pelos estudos de Stoker (2000), Knopp (2011), Maillet et al. (2015) e Freire, Kempner-

Moreira e Hott Jr. (2020), entende-se que a Governança Multinível (MultiGov) tem o objetivo 

maior de estabelecer a capacidade dinâmica do sistema organizacional para a pronta resposta à 

transformação e aos desafios contextuais, tornando-se ferramenta política para os seguintes 

objetivos específicos, conforme mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Objetivos do Modelo Governança Multinível (MultiGov) 

 
Fonte: Adaptada de Stoker (2000), Knopp (2011) e Maillet et al. (2015) 
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Como um modelo de governança que demanda a formação de redes entre os diferentes 

stakeholders, a Governança Multinível (MultiGov) projeta a colaboração para a elaboração de 

estratégias, políticas, controles e canais de monitoramento e retroalimentação. Por meio de um 

equilíbrio dinâmico entre autonomia, inserção e regulação dos múltiplos atores seus 

mecanismos atuam para manter a coerência coletiva do sistema organizacional, direcionando-

o para o bem comum (STOKER, 2000; KNOPP, 2011; MAILLET et al., 2015).  

O modelo aponta para a adaptação institucional para o desenvolvimento de soluções 

coletivas (MONIOS, 2019). No entanto, essa adaptação deve ser homogênea, sob risco de haver 

um desequilíbrio da rede. Por isso a Governança Multinível (MultiGov) tem como objetivo a 

adaptação homogênea, ou seja, a promoção da aprendizagem, do desenvolvimento e da 

adaptação de todos os atores para que, juntos, promovam a evolução coletiva do sistema em 

seus múltiplos níveis (STOKER, 2000; KNOPP, 2011; MAILLET et al., 2015).  

Como todo sistema de governança, o monitoramento é necessário para que as 

melhorias gerem os resultados esperados. Na Governança Multinível (MultiGov) esse processo 

deve se utilizar de uma avaliação multinível, que considere todos os atores envolvidos e suas 

respectivas responsabilidades. Além disso, é preciso criar ambientes de coprodução para a 

inovação do sistema, já que esse modelo suscita a inovação desde a sua implementação 

(STOKER, 2000; KNOPP, 2011; MAILLET et al., 2015). 

Uma das inovações do modelo consiste na coordenação de atores dispostos em 

diferentes níveis, muitas vezes pertencentes a instituições diferentes, quebrando o tradicional 

alinhamento às relações hierárquicas tradicionais (PIATTONI, 2008). Neste sentido, a base para 

a Governança Multinível (MultiGov) está na promoção de relações entre diferentes atores, que 

resultem em compartilhamento de responsabilidades e poder de influência, bem como na 

implementação e realização de ações para o bem comum (STOKER, 2000; BACHE; 

FLINDERS, 2004; KNOPP, 2011). 

Alcançar esses objetivos traz benefícios e desafios. Os benefícios apontados pela 

literatura são muitos, pois até mesmo os problemas enfrentados pela complexidade dos 

multiníveis tornam-se oportunidade de aprendizado na busca da melhor estratégia (BENZ; 

EBERLEIN, 1999; JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018). Os atores externos passam a ser uma 

fonte de quebra de paradigmas dominantes e acabam por promover mudanças significativas nos 

padrões estabelecidos (BENZ; EBERLEIN, 1999), proporcionando decisões mais racionais, 

com informações de maior qualidade, favorecendo a aprendizagem social e decisões mais 

sustentáveis, apesar de outros fatores influenciarem esses resultados (NEWIG; FRITSCH, 

2009). 
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Para Yi et al. (2019), a Governança Multinível (MultiGov) é uma resposta ao 

progresso tecnológico e institucional que fomenta a interação entre os vários níveis de governo 

e os diferentes tipos de organizações, cujo principal objetivo é garantir o equilíbrio e a 

colaboração entre múltiplos atores que leva a um jogo de ganha-ganha. A compreensão desse 

contexto competitivo e das transformações na estrutura e na capacidade dos atores para o 

alcance de resultados coletivos é facilitada pela Governança Multinível (MultiGov) 

(POTLUKA; LIDDLE, 2014). 

Outro benefício em destaque na literatura e que está associado à integração promovida 

pela Governança Multinível (MultiGov) é a mobilização de recursos privados (financeiros, 

humanos, tecnológicos) para o alcance de objetivos coletivos (CONTEH, 2013), o que leva a 

uma preocupação maior com a legitimidade e a transparência, já que a autoridade é 

descentralizada e os múltiplos níveis estão em atuação efetiva (TERMEER; DEWULF; VAN 

LIESHOUT, 2010; BATES et al., 2013; SANDSTRÖM et al., 2020). 

Em contraste aos benefícios elencados, os estudos sobre Governança Multinível 

(MultiGov) apontam que, para os próprios benefícios serem absorvidos, são necessárias 

instituições robustas, capacidade de gestão e redes colaborativas em múltiplos níveis 

(DĄBROWSKI, 2014).  

Ou seja, a Governança Multinível (MultiGov) estabelece um ambiente altamente 

complexo, e as possíveis falhas de coordenação, comuns nesse tipo de contexto, exigem uma 

maturidade de governança para abordar e eliminar em todos os níveis e etapas da governança 

(BENZ; EBERLEIN, 1999; GUIMÓN, 2018; SANDSTRÖM et al., 2020) o sentimento de 

injustiça, os bloqueios de interação (JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018), os conflitos 

relacionados à falta de clareza de objetivos e as incoerências nas regras de bem comum 

(SANDSTRÖM et al., 2020).  

Yang, Rounsevell e Haggett (2015) ainda apontam desafios quanto à descentralização 

relacionados à transferência insuficiente de poderes, à falta de prestação de contas descendente, 

à exclusão de algumas partes interessadas nos processos de tomada de decisão e à inadequada 

integração de sistemas verticais e horizontais de governança. 

Um dos elementos desse contexto complexo aponta para o diálogo público-privado. 

Os atores públicos podem ser resistentes à descentralização da autoridade, o que prejudica o 

diálogo com as organizações privadas, requerendo uma aprendizagem gradual para as 

adaptações necessárias (DĄBROWSKI, 2014). Os preconceitos que impedem a criação de uma 

visão compartilhada entre os atores, bem como a forma como a autoridade e as 

responsabilidades são descentralizadas, são desafios que precisam ser governados (DI LUCIA; 
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KRONSELL, 2010; MONIOS, 2019). A necessidade de manter a coesão e a coerência na 

distribuição de autoridade e de responsabilidade torna-se, então, um desafio, podendo levar ao 

uso ineficiente de recursos, ao aumento de custos de transação e a conflitos entre os diferentes 

atores e níveis (DOBBS, 2016; MONIOS, 2019).  

Especificamente no Brasil, o avanço da Governança Multinível (MultiGov) é 

dificultado por circunstâncias como a precariedade no diálogo federativo, as discrepâncias 

regionais agravadas pela dimensão continental, a centralização na formulação de políticas 

públicas mais relevantes no Governo Federal, que, por vezes, não transparece a consideração 

da capacidade operacional e financeira dos entes estaduais e municipais em implementar tais 

políticas, e o protagonismo dos entes públicos, que poucas vezes integram outros setores da 

sociedade na tomada de decisões (HENRICHS; DE MEZA, 2017). 

 

3.1.3 Elementos Teóricos da Governança Multinível (MultiGov) 

 

A Governança Multinível (MultiGov) foi fundamentada em 1993 por Gary Marks para 

descrever a dinâmica da integração da União Europeia durante os anos de 1980 e início dos 

anos de 1990, em que os diferentes territórios nacionais necessitavam se reestruturar como um 

bloco único. Nos últimos anos, teve seu conceito ampliado para a utilização em outros campos 

de estudo e incluiu aos atores governamentais os atores não governamentais, em um novo 

arranjo para a solução de problemas conjuntos (BENZ; EBERLEIN, 1999; BENZ; ZIMMER, 

2010; BATES et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; ALCANTARA; 

BROSCHEK; NELLES, 2016; HENRICHS; DE MEZA, 2017; COUTO, 2018; DEN BOER; 

DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; HICKMANN; STEHLE, 2019; THOMANN; TREIN; 

MAGGETTI, 2019).  

As primeiras definições de Governança Multinível (MultiGov), datadas do final da 

década de 1990, estavam intrinsecamente envoltas no territorialismo do novo bloco econômico. 

O contexto europeu ajudou a formar o termo, trazendo para sua conceituação elementos 

referentes ao compartilhamento de autoridade entre diferentes atores, até então somente 

governamentais, para a formação de redes de colaboração (BENZ; EBERLEIN, 1999; COUTO, 

2018). Lion, Martini e Volpi (2004) reforçam que o conceito da Governança Multinível 

(MultiGov) nasceu da complexa configuração institucional europeia de abordagem modular, 

capaz de representar a interação multinível entre os diferentes territórios. 

Quase 20 anos após as primeiras discussões sobre o conceito, Newig e Fritsch (2009) 

surgem com um novo olhar sobre Governança Multinível (MultiGov), percebendo-a como 
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estruturas e processos políticos que ultrapassam as fronteiras jurídicas e administrativas para 

lidar com a interdependência dos atores no desenvolvimento social e nas decisões políticas. 

Nessa mesma época, Piattoni (2009) inicia uma série de discussões e publicações que 

a levaram a propor uma definição mais abrangente, porém delimitando o termo a um conjunto 

diversificado de sistemas de coordenação e negociação entre atores formalmente 

independentes, mas funcionalmente interdependentes, que estabelecem relações complexas 

entre si, e continuam redefinindo suas inter-relações por meio de um processo contínuo de 

coordenação e negociação. 

As contribuições dos estudos de Piattoni (2009) vão além da proposição de uma 

descrição para o tema. Ao apontar que o próprio conceito é multinível, ao mover-se e conectar-

se a diferentes planos analíticos, a autora nos permite utilizar a Governança Multinível 

(MultiGov) em diferentes contextos, que não somente os territoriais.  

Assim, a partir de suas publicações, surgem estudos que elaboram definições mais 

amplas, como a de Termeer, Dewulf e Van Lieshout (2010), que consideram a Governança 

Multinível (MultiGov) como um processo de interações relevantes e contínuas entre atores 

públicos e privados que atuam em diferentes níveis, de forma a realizar objetivos coletivos com 

maior eficiência, considerando que essas interações têm maior potencial de atuar em situações 

complexas. 

A Governança Multinível (MultiGov) representa uma resposta diferente e mais 

completa aos problemas ligados à integração e à confiança entre instituições (COUTO, 2018), 

em que as decisões são o resultado de um complexo processo de ajuste cooperativo que 

funciona de baixo para cima e de cima para baixo, em todos os níveis (BOBBIO, 2005). 

Korhonen-Kurki et al. (2013) adotam uma definição ainda mais complexa, 

considerando-a como a implementação de políticas públicas, em diferentes níveis, por atores 

com influência e valores diversos, cujos processos de decisão ocorrem em vários níveis e 

escalas, o que requer elos horizontais, verticais e cruzados entre os próprios atores. Essa 

definição é resgatada e melhor especificada por Alcantara, Broschek e Nelles (2016), que a 

descrevem como a formulação de políticas por meio de um processo colaborativo de tomada de 

decisões que envolve uma variedade de atores governamentais e não governamentais, em 

diferentes níveis e instâncias, com objetivo de produzir o bem coletivo.  

Em 2013, a partir de uma revisão da literatura, Stephenson (2013) conseguiu elencar 

cinco diferentes abordagens para o termo Governança Multinível (MultiGov), são elas:  

(i) Abordagem original (1993-): jurisdições legais de autoridade e eficiência; 

europeização e regionalização. 
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(ii) Abordagem funcional (1997-): estudos de políticas/países e de implementação; 

solução de problemas, coordenação, aprendizagem. 

(iii) Abordagens combinadas (2001-): novos modelos de governança; novo 

institucionalismo/teoria do principal ator. 

(iv) Abordagem normativa (2003-): legitimidade, democracia, prestação de contas; 

identidade política (comunidade, identidades coletivas, partidos políticos, esfera 

pública). 

(v) Abordagem comparativa (2007-): governança global e instituições internacionais; 

União Europeia e regionalismo. 

Vaz e Reis (2017) podem ser considerados representantes de uma nova abordagem que 

se soma às cinco definidas por Stephenson (2013): a abordagem com foco nas redes 

organizacionais. Os autores salientam que a Governança Multinível (MultiGov) é uma 

formação de redes, em que a cooperação horizontal possibilita o funcionamento organizado dos 

diferentes atores, considerados relevantes em todas as etapas do processo de tomada de decisão.  

Na contemporaneidade, o modelo começa também a ser compreendido sob à luz da 

teoria do Commons (OSTROM, 1990). São representantes desse olhar Snower (2019) e Monios 

(2019), que consideram a Governança Multinível (MultiGov) como um sistema que respeita a 

maioria dos oito Princípios Fundamentais de Design de Elinor Ostrom: (i) senso de identidade 

social e visão compartilhada; (ii) distribuição de recursos equitativa; (iii) tomada de decisão 

integrada e justa; (iv) monitoramento dos atores; (v) punições gradativas para mau 

comportamento; (vi) gestão de conflitos; (vii) autonomia; (viii) coordenação adequada. Para os 

autores, esses princípios promovem a interação e a cooperação necessárias para atuar nos 

diferentes níveis de governança. 

Coerente com os autores anteriores, Marti (2019) parece fazer parte da escola que 

percebe a Governança Multinível (MultiGov) como um conjunto de interações. O autor define 

Governança Multinível (MultiGov) como um modelo de governança para contextos 

multiníveis, caracterizada por interações verticais, horizontais e transversais de atores públicos 

e privados engajados em soluções coletivas. Para ele, o conceito envolve mais do que 

jurisdições territoriais e seus governos, sociedade civil e organizações privadas, pois transcende 

as fronteiras entre esses atores.  

Ao tentar definir o modelo, Henrichs e De Meza (2017) apresentam a Governança 

Multinível (MultiGov) como uma nova perspectiva para compreender as diversas relações entre 

os mais diferentes níveis, ampliando as estruturas verticais e horizontais, públicas e privadas, 
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dotando-as de um processo decisório cooperativo, coeso e transparente que leve ao 

desenvolvimento coletivo da rede que a compõe. 

Sem conflitos com as definições até o momento expostas, pelo contrário, Yi et al. 

(2019) promovem o diálogo entre a visão de redes e de bem comum. Para os autores, a 

Governança Multinível (MultiGov) é um modelo de governança colaborativa em que atores 

públicos e privados estão envolvidos em uma rede complexa de diferentes níveis, mantendo sua 

independência vertical ou horizontal, o que diferencia esse modelo da hierarquia tradicional. 

Já a definição proposta por Alcantara e Morden (2019) traz a visão de sistema dentro 

de outros sistemas, um modelo com instâncias específicas de tomada de decisão que aparecem 

esporádica ou regularmente ao longo do tempo, sistemas e espaço. Se as instâncias da 

Governança Multinível (MultiGov) aparecerem com frequência e permanecerem estáveis, o 

conjunto dessas instâncias se transforma em um sistema de Governança Multinível (MultiGov) 

que pode seguir a lógica territorial ou a lógica contextual, como afirmam Sandström et al. 

(2020).  

Acrescentando ao que Monios (2019) contextualiza, esse sistema incorpora múltiplos 

níveis de organizações governamentais, não governamentais e indivíduos, em um processo de 

descentralização e de desconcentração que não apenas transfere poder, mas leva a uma 

reestruturação qualitativa. Também para Thomann, Trein e Maggetti (2019), a Governança 

Multinível (MultiGov) é definida como um sistema de negociação contínua, cujas decisões são 

compartilhadas com atores públicos e privados que estão em diferentes níveis.  

Avançando sobre o estudo de Stephenson (2013), a revisão realizada por esta pesquisa 

identificou outras abordagens mais contemporâneas sobre os estudos de Governança Multinível 

(MultiGov). Às cinco abordagens identificadas por Stephenson (2013), pode-se somar, então, 

mais três: 

(vi) Abordagem de redes organizacionais (2013-): formação em rede; cooperação 

vertical, horizontal e transversal (KORHONEN-KURKI et al., 2013; VAZ, 

REIS;2017; PIATTONI, 2009). 

(vii) Abordagem do bem comum (2019-): senso de identidade social e visão 

compartilhada; distribuição de recursos equitativa; tomada de decisão integrada e 

justa; monitoramento dos atores; punições gradativas para mau comportamento; 

gestão de conflitos; autonomia; coordenação adequada (ALCANTARA; 

BROSCHEK; NELLES, 2016; SNOWER, 2019; MONIOS, 2019). 

(viii) Abordagem de sistema (2020-) Sistema dentro de outro sistema; processo 

decisório cooperativo, coeso e transparente; processo de descentralização e 
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desconcentração; atores públicos e privados (ALCANTARA; MORDEN, 2019; 

THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019). 

Após compreender as oito abordagens utilizadas para o estudo da Governança 

Multinível (MultiGov), bem como a linha do tempo da construção de suas definições, foi 

possível identificar as abordagens mais contemporâneas para a definição de Governança 

Multinível (MultiGov) que dialogam com as teorias de redes interorganizacionais (VAZ, REIS; 

2017), de bem comum (SNOWER, 2019; MONIOS, 2019), e de sistema (THOMANN; TREIN; 

MAGGETTI, 2019; ALCANTARA; MORDEN, 2019; MONIOS, 2019; SANDSTRÖM et al., 

2020). Com base na análise do discurso dos autores, foi possível destacar os termos-chave que 

as compõem e propor uma definição que as englobe. 

Dessa forma, como se fosse promovido um diálogo entre os autores com estudos mais 

atuais, Henrichs e De Meza (2017), Marti (2019), Snower (2019), Monios (2019) e Yi et al. 

(2019), representantes das três novas abordagens de pesquisas sobre Governança Multinível 

(MultiGov), surge uma definição do termo proposta por esta pesquisa: Governança Multinível 

(MultiGov) é um sistema complexo de governança de redes de interações e colaborações 

multiníveis e multidimensionais, que transcende fronteiras entre entidades internas e 

externas, públicas e privadas, reconhecendo-as como atores autônomos, responsáveis e 

engajados em processos decisórios colaborativos, coesos e transparentes na busca de 

soluções coletivas para o bem comum.  

Além da definição e das oitos abordagens para a configuração da Governança 

Multinível (MultiGov), as publicações analisadas por esta pesquisa proporcionaram a 

identificação de pressupostos teóricos do modelo Governança Multinível (MultiGov). Por 

estarem em consenso, foi possível estabelecer sete categorias para apoio às pesquisas sobre o 

termo, como segue. 

a) COMPOSIÇÃO: a inclusão de variadas partes interessadas que, juntas, 

avaliam e tomam decisões, levando em consideração os diferentes interesses 

(BANCE; CHASSY, 2017), contribuindo para a aceitação prévia das decisões e 

para uma implantação mais efetiva (NEWIG; FRITSCH, 2009). 

b) DIVERSIDADE: a diversidade de atores e de níveis de atuação possibilita 

múltiplas visões que se complementam no processo de tomada de decisão 

propiciando, consequentemente, uma solução mais completa e abrangente 

(NEWIG; FRITSCH, 2009; DI LUCIA; KRONSELL, 2010; JUERGES; 

LEAHY; NEWIG, 2018).  
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c) ACOPLAMENTO: a qualidade dos resultados da Governança Multinível 

(MultiGov) tem forte correlação com a quantidade de níveis de governança 

envolvidos e uma correlação mais fraca, porém clara, com a quantidade de atores 

(NEWIG; FRITSCH, 2009). Entretanto, a qualidade do acoplamento – mais 

rígido ou mais flexível – reforça o interesse dos atores em colaborar e interagir, 

buscando soluções ótimas (BENZ; ZIMMER, 2010). 

d) INTERAÇÃO: a interação entre os atores promove a aprendizagem e o 

empoderamento das partes interessadas (BATES et al., 2013; BANCE; 

CHASSY, 2017; DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; MONIOS, 

2019). Na visão de Thomann, Trein e Maggetti (2019), os sistemas da 

Governança Multinível (MultiGov) variam em grau de integração institucional 

e política, bem como na diferenciação funcional – a delegação de autoridade para 

lidar com desafios específicos. 

e) FLEXIBILIDADE: a flexibilidade da descentralização em múltiplos níveis 

proporciona maior capacidade de adaptação e uso mais sustentável dos recursos 

(NEWIG; FRITSCH, 2009). 

f) BEM COMUM: o que prevalece é o bem comum contra a distinção entre 

políticas internas e externas (VAZ; REIS, 2017). A legitimidade é caracterizada 

pela aceitação e concordância dos atores da Governança Multinível (MultiGov) 

com o sistema, as regras, a descentralização e a coordenação de todo o processo, 

e, para tal, é imprescindível a transparência, tomada de decisão inclusiva e 

participativa, prestação de contas, equidade e segurança dos envolvidos 

(JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018).  

g) RESPONSABILIDADE, AUTONOMIA E PODER: o poder dos atores não 

mais se concentra em posições institucionais (posicional), mas inclusive em 

reputações e em redes de recursos (relacional) (RANTALA; HAJJAR; 

SKUTSCH, 2014), o que promove a divisão de responsabilidades, distribuindo-

as em todos os níveis e incentivando ações inovadoras de interesse coletivo 

(LION; MARTINI; VOLPI, 2004; DIVAY; PAQUIN, 2013). 

Em complemento, com relação aos pressupostos teóricos, as referências até agora 

estudadas estabelecem diretrizes para a configuração da Governança Multinível (MultiGov), 

que, mesmo com enfoques diferenciados, são complementares. Por exemplo, nos trabalhos de 

Piattoni (2009) são descritas, pela dimensão política da Governança Multinível (MultiGov), 

três diretrizes frequentemente interconectadas e interdependentes, o que torna os arranjos 
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multiníveis inerentemente dinâmicos: (i) mobilização política no sentido da descentralização 

de autoridade e responsabilidades; (ii) formulação de políticas em arranjos mais estruturados 

de coordenação e regulação entre os diferentes atores; e (iii) reestruturação dos papéis públicos 

e privados.  

Por sua vez, os autores Korhonen-Kurki et al. (2013) consideram, pela dimensão dos 

múltiplos níveis, que esse modelo de governança ocorre considerando-se três diretrizes: (i) a 

participação de atores de um nível em processos de outro nível; (ii) o fato de as instituições 

criadas em um nível poderem influenciar processos ou instituições em outro nível; e (iii) o 

conhecimento produzido em um nível pode influenciar processos em outros níveis.  

Brandão (2011, p. 115) corrobora com tal fato ao citar que a Governança Multinível 

(MultiGov) deve se estabelecer como um  

[...] instrumento democrático de distribuição de autonomia, meio viabilizador 

de maior participação cidadã, mecanismo de transferência de atribuições e de 

delegação de tarefas, capaz de multiplicar as estruturas de poder, realizando a 

transferência espacial das decisões, numa espécie de “des” ou re-

hierarquização de relações intergovernamentais, que lograria mudanças nas 

estruturas e estratégias e a redistribuição territorial do poder. 

Gänzle (2017) reforça que a ativação simultânea dos atores públicos e privados em 

diferentes níveis é característica dominante na Governança Multinível (MultiGov). Mais 

detalhadamente, Potluka e Liddle (2014) pontuam quatro mudanças, aqui entendidas como 

diretrizes da Governança Multinível (MultiGov) em uma dimensão da integração e colaboração 

entre os autores: (i) participação de atores não governamentais; (ii) tomada de decisão não mais 

baseadas em territórios únicos; (iii) transformação do papel do governo para novas estratégias 

de coordenação e formação de redes; e (iv) quebra de paradigmas na tradicional distribuição de 

autoridade e responsabilidade. 

Apesar da multiplicidade de atores envolvidos na Governança Multinível (MultiGov), 

por vezes, ser considerada um problema (BENZ; EBERLEIN, 1999; NEWIG; FRITSCH, 

2009), a redução da complexidade em alguns momentos do processo de tomada de decisão pode 

ser uma estratégia a ser utilizada (BENZ; EBERLEIN, 1999). A complexidade pode ser 

resolvida por meio da autorregulação, com os atores deliberando e estabelecendo critérios para 

governar os recursos comuns sem mandato top down, emergindo soluções orgânicas mais 

eficazes (MONIOS, 2019). 

Ou seja, a Governança Multinível (MultiGov) minimiza e supera a complexidade do 

contexto ao organizá-lo em arranjos possíveis de serem entendidos (STEPHENSON, 2013) e 
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ao adotar instrumentos adequados de controle e feedback (BENZ; EBERLEIN, 1999; 

DĄBROWSKI, 2014).  

Nesses casos, ainda, Yang, Rounsevell e Haggett (2015) definem que algumas 

diretrizes para solucionar esses desafios com uma mediação que incentive a participação e 

reforce a eficiência por meio de ações comunitárias; de estabelecimento de metas que 

equilibrem e integrem as prioridades; de ajuda financeira; de um sistema flexível que permita 

incorporar a participação na tomada de decisão; e de mecanismos de consistência, transparência 

e responsabilidade. 

Algumas relações são evidentes, como os pressupostos de interação e de flexibilidade 

reconhecidos na diretriz de planejamento estratégico colaborativo proposta por vários autores. 

Como dita a literatura, para se respeitar os pressupostos teóricos da Governança Multinível 

(MultiGov), o planejamento estratégico deve ocorrer nos mais diferentes níveis da governança, 

garantindo que a interação dos atores no processo de tomada de decisões seja flexível e favoreça 

o consenso para o desenvolvimento das soluções propostas e, quando o consenso não for 

possível, que haja a aceitação dos argumentos expostos (IVAN; CUGLESAN, 2009; BATES 

et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; HENRICHS; DE MEZA, 2017).  

A descentralização deve ser suficiente para gerar uma sinergia que promova 

aprendizagem e iniciativa nos mais diferentes níveis da estrutura de governança, apoiando o 

desenvolvimento do pensamento coletivo (BENZ; EBERLEIN, 1999; BISARO; HINKEL; 

KRANZ, 2010; BATES et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; WILSON, 

2017). 

Para Alcantara e Morden (2019), em certa medida, a hierarquia não se ausenta 

totalmente, mas apoia arranjos cooperativos fluidos que levam à coprodução e aos resultados. 

Conteh (2013) corrobora com tal fato ao afirmar que a implementação de um sistema de 

Governança Multinível (MultiGov) requer uma mistura de hierarquia e de colaboração para que 

os diferentes níveis possam se adaptar. É importante ter consciência de que cada organização 

tem estrutura e hierarquia necessárias para serem ajustadas no sentido de que a integração 

ocorra e funcione. O esforço para essa adaptação é estratégico para o sucesso das decisões e 

ações da rede.  

Portanto, as relações das redes de colaboração são caracterizadas pela 

interdependência mútua e não mais por competição, o que requer ajustes estruturais e 

processuais relativos à interação entre os diferentes níveis. Segundo Lion, Martini e Volpi 

(2004), esse modelo de governança garante a classificação institucional igualitária, respeitando 
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a autonomia da sede de comando, para promover a divisão de responsabilidades entre os atores, 

atribuindo responsabilidades em todos os níveis e incentivando ações de interesse coletivo. 

Alcantara, Broschek e Nelles (2016) enfatizam que a coprodução deve se dar em 

múltiplos níveis, em que atores públicos e privados realizam esforços simultâneos para alcançar 

resultados coletivos. Alcantara e Morden (2019) enfatizam que os atores devem compartilhar 

autoridade igualmente para se qualificar como uma instância da Governança Multinível 

(MultiGov), e o consenso não é uma obrigatoriedade, mas a tomada de decisão deve ser 

colaborativa e não hierárquica.  

A Governança Multinível (MultiGov), como destacam Henrichs e De Meza (2017), 

envolve as palavras-chave compartilhamento de poder e gestão, e esse equilíbrio dinâmico entre 

autonomia, inserção e coordenação de múltiplos atores governamentais e não governamentais 

está materializado em espaços de negociação fluídos e flexíveis para a condução de interesses 

coletivos.  

Outras argumentações determinantes de diretrizes da Governança Multinível 

(MultiGov) vêm de Bance e Chassy (2017), para os quais os processos de Governança 

Multinível (MultiGov) devem se concentrar em uma abordagem participativa que envolva 

aprendizagem coletiva.  

Marti (2019) confirma que o termo Governança Multinível (MultiGov) pode ser 

utilizado em diferentes contextos, desde que cumpra as condições de: (i) desafiar hierarquias 

formais verticais; (ii) gerar atores interdependentes para desenvolver soluções coletivas; (iii) 

promover a interação, que deve implicar negociação entre os atores envolvidos. 

Vendo a Governança Multinível (MultiGov) como um sistema (DOBBS, 2016; 

SANDSTRÖM et al., 2020), define-se a importância da descentralização da autoridade e das 

responsabilidades de um governo central para centros de autoridade distribuídos vertical, 

horizontal e transversalmente, já que diferentes atores em diversos níveis devem encontrar 

novas maneiras de coexistir com o objetivo do bem comum. 

Dessa forma, foram identificados na literatura científica sete pressupostos teóricos e 

seis diretrizes a serem respeitados para a configuração da Governança Multinível (MultiGov). 

As diretrizes instanciam na prática os pressupostos teóricos anteriormente descritos, como 

exposto no Quadro 4. 

Após a identificação e a descrição dos elementos teóricos do modelo Governança 

Multinível, apresenta-se o Quadro 4 com uma síntese que traz a inter-relação entre os elementos 

teóricos para apoiar a configuração do modelo nas organizações, respondendo ao terceiro 

objetivo específico desta tese. 
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Quadro 4 – Elementos teóricos para a configuração do Modelo Governança Multinível (MultiGov) nas 

Organizações 

GOVERNANÇA MULTINÍVEL (MULTIGOV) 

Definição: Governança Multinível (MultiGov) é um sistema complexo de governança de redes de 

interações e colaborações multiníveis e multidimensionais que transcende fronteiras entre atores 

autônomos, responsáveis e engajados em processos decisórios colaborativos, coesos e transparentes 

na busca de soluções coletivas para o bem comum – com base em Henrichs, De Meza (2017), Marti 

(2019), Snower (2019), Monios (2019) e Yi et al. (2019). 

Abordagens Teóricas Contemporâneas: teorias de redes interorganizacionais (VAZ, REIS; 2017; 

HILEMAN; LUBEL, 2018), de Bem Comum (TERMEER; DEWULF; VAN LIESHOUT, 2010; 

SNOWER, 2019; MONIOS, 2019) e de sistema (THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019; 

ALCANTARA; MORDEN, 2019; MONIOS, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020). 

Pressupostos 

Teóricos 

Diretrizes 

Diretrizes Descrição 

1 

Composição 
(NEWIG; 

FRITSCH, 2009; 

BANCE; 

CHASSY, 2017) 

1 Aprendizagem em múltiplos níveis 

Tomada de decisão não mais baseada 

em territórios únicos (POTLUKA; 

LIDDLE, 2014). 

Diferentes atores em diferentes níveis 

(DOBBS, 2016; SANDSTRÖM et 

al., 2020). 

2 

Diversidade 

(NEWIG; 

FRITSCH, 2009; 

DI LUCIA; 

KRONSELL, 

2010; JUERGES; 

LEAHY; NEWIG, 

2018) 

Reestruturação dos papéis públicos e 

privados com a participação de atores 

não governamentais (PIATTONI, 

2009; POTLUKA; LIDDLE, 2014; 

GÄNZLE, 2017). 

A coprodução deve se dar em 

múltiplos níveis, em que atores 

públicos e privados realizam esforços 

simultâneos para alcançar resultados 

coletivos (ALCANTARA; 

BROSCHEK; NELLES, 2016). 

3 

Acoplamento 

(NEWIG; 

FRITSCH, 2009; 

BENZ; ZIMMER, 

2010) 

2 
Redes intra e interorganizacionais 

colaborativas 

Transformação do papel do governo 

para novas estratégias de 

coordenação e formação de redes 

(POTLUKA; LIDDLE, 2014).  

Organização em arranjos possíveis de 

se entender (STEPHENSON, 2013). 

Mediação para ajuda financeira 

(YANG; ROUNSEVELL; 

HAGGETT, 2015). 

4 

Interação 

(BATES et al., 

2013; BANCE; 

CHASSY, 2017; 

DEN BOER; 

DIEPERINK; 

MUKHTAROV, 

3 Integração 

O conhecimento produzido em um 

nível pode influenciar processos em 

outros níveis (KORHONEN-KURKI 

et al., 2013).  

A interação deve implicar negociação 

entre os atores envolvidos (MARTI, 

2019). 
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2019; MONIOS, 

2019; 

THOMANN; 

TREIN; 

MAGGETTI, 

2019) 

Busca de consenso para o 

desenvolvimento de soluções e, 

quando o consenso não for possível, 

que haja a aceitação dos argumentos 

expostos (BATES et al., 2013; 

RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 

2014; HENRICHS; DE MEZA, 

2017). O consenso não é uma 

obrigatoriedade, mas a tomada de 

decisão deve ser colaborativa e não 

hierárquica (ALCANTARA; 

BROSCHEK; NELLES, 2016). 

Adoção de instrumentos adequados 

de controle e feedback (BENZ; 

EBERLEIN, 1999; DĄBROWSKI, 

2014). 

Estabelecimento de metas que 

equilibrem e integrem as prioridades 

(YANG; ROUNSEVELL; 

HAGGETT, 2015). 

5 

Flexibilidade 
(NEWIG; 

FRITSCH, 2009) 

4 Descentralização da autoridade 

Participação de atores de um nível em 

processos de outro nível; instituições 

criadas em um nível podem 

influenciar processos ou instituições 

em outro nível (KORHONEN-

KURKI et al., 2013; YANG; 

ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015). 

Planejamento estratégico 

colaborativo (BATES et al., 2013; 

RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 

2014; HENRICHS; DE MEZA, 

2017). 

6 

Bem Comum 

(VAZ; REIS, 

2017; JUERGES; 

LEAHY; NEWIG, 

2018) 

5 Auto-organização do sistema 

Formulação de políticas em arranjos 

mais estruturados de coordenação e 

regulação entre os diferentes atores 

(PIATTONI, 2009). 

Mediação que incentive a 

participação e reforce a eficiência por 

meio de ações comunitárias (YANG; 

ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015). 

Desenvolvimento do pensamento 

coletivo (BENZ; EBERLEIN, 1999; 

BISARO; HINKEL; KRANZ, 2010; 

BATES et al., 2013; RANTALA; 

HAJJAR; SKUTSCH, 2014; 

WILSON, 2017). 

Atores interdependentes para 

desenvolver soluções coletivas 

(MARTI, 2019). 

Encontrar novas maneiras de 

coexistir com o objetivo do bem 

comum (DOBBS, 2016; 

SANDSTRÖM et al., 2020). 



89 

 

 

7 

Responsabilidade, 

Autonomia e 

Poder (LION; 

MARTINI; 

VOLPI, 2004; 

RANTALA; 

HAJJAR; 

SKUTSCH, 2014) 

6 

Distribuição de poder e 

responsabilidades & respeito à 

autonomia 

Mobilização política no sentido de 

descentralização de autoridade e 

responsabilidades (POTLUKA; 

LIDDLE, 2014). 

Desafiar hierarquias formais verticais 

(MARTI, 2019). 

A hierarquia não se ausenta 

totalmente, mas apoia arranjos 

cooperativos (ALCANTARA; 

MORDEN, 2019). 

Mistura de hierarquia e colaboração, 

para que os diferentes níveis possam 

se adaptar (CONTEH, 2013). 

Quebra de paradigmas na tradicional 

distribuição de autoridade e 

responsabilidade (PIATTONI, 

2009). 

Garantia da classificação 

institucional igualitária, respeitando 

a autonomia da sede de comando, 

para promover a divisão de 

responsabilidades entre os atores, 

atribuindo responsabilidades em 

todos os níveis e, incentivando ações 

de interesse coletivo (LION; 

MARTINI; VOLPI, 2004). 

Compartilhamento de autoridade 

igualitária para que os atores se 

qualifiquem como como uma 

instância da MultiGov 

(ALCANTARA; MORDEN, 2019). 

Autorregulação (MONIOS, 2019). 

Aprendizagem e iniciativa nos mais 

diferentes níveis da estrutura de 

governança (BENZ; EBERLEIN, 

1999; BISARO; HINKEL; KRANZ, 

2010; BATES et al., 2013; 

RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 

2014; WILSON, 2017). 

Mecanismos de consistência, 

transparência e responsabilidade 

(YANG; ROUNSEVELL; 

HAGGETT, 2015). 

Descentralizar a autoridade e 

responsabilidades de um governo 

central para centros de autoridade 

distribuídos vertical, horizontal e 

transversalmente (DOBBS, 2016; 

SANDSTRÖM et al., 2020). 
Fonte: Elaborado pela autora desta tese 
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Importante ressaltar que, como um modelo multinível, esses elementos não são 

lineares na configuração da Governança Multinível (MultiGov) como aparentam ser na 

apresentação do Quadro 4. Os pressupostos teóricos se relacionam entre si, assim como as 

diretrizes se relacionam a múltiplos pressupostos, ou seja, há um dinamismo entre os elementos, 

em relações transversais que perfazem a riqueza do modelo. 

Em resumo, para configurar a Governança Multinível (MultiGov) como um sistema 

complexo de governança de redes de interações e colaborações multiníveis e multidimensionais 

que transcende fronteiras entre atores autônomos, responsáveis e engajados em processos 

decisórios colaborativos, coesos e transparentes na busca de soluções coletivas para o bem 

comum, deve-se respeitar os sete pressupostos teóricos e as seis diretrizes advindas das 

abordagens teóricas mais contemporâneas que se baseiam nas teorias de redes organizacionais, 

de bem comum e de sistema. 

Para Yang, Rounsevell e Haggett (2015), a Governança Multinível (MultiGov) pode 

ser adaptada a diferentes contextos, e o sucesso da implementação será determinado pela 

energia distribuída às autoridades localizadas nos diferentes níveis e pela identificação das 

aplicações desse sistema de governança. Os mecanismos e os componentes são determinantes, 

pois possibilitam o respeito às diretrizes da atuação em ambientes multiníveis. 

 

3.1.4 Elementos de Governança para a Estruturação da Governança Multinível 

(MultiGov) 

 

Os estudos elaborados pelo paradigma funcionalista discursam sobre os mecanismos 

e componentes do modelo Governança Multinível (MultiGov). Mecanismos são um conjunto 

de estruturas, que, combinadas, produzem os resultados esperados (DICIONÁRIO PRIBERAM 

DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2020) e, no caso da Governança Multinível (MultiGov), 

funcionam como ferramentas para os processos de integração (KORHONEN-KURKI et al., 

2013). Já os componentes são os elementos que entram na composição do modelo, interagindo 

entre si simultaneamente para produzir o resultado esperado (DICIONÁRIO PRIBERAM DA 

LÍNGUA PORTUGUESA, 2020).  

Vale destacar que os mecanismos e os componentes da Governança Multinível 

(MultiGov) devem considerar as características do sistema de governança para o qual será 

adotado, bem como para os problemas a serem solucionados (HENRICHS; DE MEZA, 2017; 

THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019). Para alguns autores, a Governança Multinível 
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(MultiGov) não possui um formato ou modelo único, sendo ajustado à sua pluralidade, 

capacidade adaptativa e flexibilidade. 

Em todos os casos, é consenso que a Governança Multinível (MultiGov) requer 

estruturas colaborativas que promovam aprendizagem, bem como a utilização e o 

compartilhamento de conhecimento para a gestão dos problemas comuns (BANCE; CHASSY, 

2017; THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019). Ou seja, deve-se considerar mecanismos e 

componentes que propiciem a coprodução de soluções coletivas, mesmo que complexas, em 

arranjos menos hierarquizados, em que a tomada de decisões seja compartilhada entre os atores 

para garantir soluções mais efetivas, já que soluções isoladas não proporcionam o resultado 

desejado.  

Há, no entanto, mecanismos e componentes que possibilitam o respeito às diretrizes 

da atuação em ambientes multiníveis. Conteh (2013) alerta que as organizações precisam 

reorganizar seus processos e estruturas para que possam atuar em múltiplos níveis, 

desenvolvendo capacidade de atuação em rede, compartilhamento de autoridade e 

conhecimento, auto-organização e coprodução. Isso demanda um outro desafio: a governança 

de componentes indispensáveis à Governança Multinível (MultiGov) para a manutenção de um 

grau adequado de coerência e coesão, já que os múltiplos atores em múltiplos níveis tornam o 

ambiente ainda mais dinâmico e complexo (KIM, 2006; DOBBS, 2016; MONIOS, 2019).  

Ao estudar a Governança Multinível (MultiGov) em diferentes contextos e por 

diversas metodologias, as publicações analisadas forneceram uma série de mecanismos e de 

componentes para a configuração da Governança Multinível (MultiGov), de maneira a alcançar 

seus objetivos.  

Esses elementos, segundo as orientações teóricas, são condição sine qua non para que 

a Governança Multinível (MultiGov) possa gerar os benefícios potenciais da sua proposta, 

respeitando seus pressupostos, diretrizes e configurando-se conforme a definição 

preestabelecida.  

Benz e Eberlein (1999) apontam três categorias de mecanismos da Governança 

Multinível (MultiGov), corroboradas por Monios (2019):  

a) Arenas independentes de negociação, que fomentam a cooperação e a solução 

eficaz dos problemas, ao mesmo tempo que reduzem a complexidade e ampliam 

a adaptabilidade dos atores na rede.  

b) Comunicação efetiva para garantir que todos os atores tenham as informações 

necessárias para uma boa negociação e tomada de decisão.  
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c) Aprendizagem durante todos os processos da MultiGov, o que leva os atores e 

a própria rede à inovação e à flexibilidade, adequando as estruturas para 

melhores resultados. 

Na Governança Multinível (MultiGov), os mecanismos podem ser mais flexíveis, 

utilizando-se não somente de instrumentos formais como políticas e medidas, mas também dos 

informais, como diálogo social e métodos de coordenação (KIM, 2006; DOBBS, 2016).  

Homsy, Liu e Warner (2019) tentaram resumir os componentes da Governança 

Multinível (MultiGov) em uma estrutura de cinco componentes de hierarquia e interações 

horizontais. Para os autores, essa estrutura permite a generalização do conceito de Governança 

Multinível (MultiGov), ao apontarem os componentes que a integram em diferentes contextos. 

São eles: 

a)  Autoridade sancionadora e coordenadora com função central, que desempenha o 

papel de coordenador e de incentivador da inovação e do envolvimento dos 

diferentes atores. 

b)  Capacidade de fornecimento e de mobilização de recursos técnicos, profissionais 

e financeiros dos atores para agir.  

c)  Enquadramento de Co benefícios, quando os atores percebem que ações coletivas 

geram diversos benefícios diretos e indiretos para todos. 

d)  Engajamento de múltiplos atores da sociedade civil, pois os cidadãos têm o direito 

e a competência para motivar os entes públicos a agirem em busca de soluções 

comuns. 

e)  Coprodução de conhecimento horizontal e vertical, capaz de identificar 

conhecimentos e atores que precisam ser incluídos e de aumentar a confiança e o 

entendimento de valores e posicionamentos entre os atores.  

Com base na literatura estudada, pode-se estabelecer a inter-relação dos mecanismos 

e dos componentes da Governança Multinível (MultiGov) com as categorias propostas por Benz 

e Eberlein (1999) e por Homsy, Liu e Warner (2019), conforme apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Mecanismos e Componentes da Governança Multinível (MultiGov) 

Mecanismos Componentes 

Arenas 

independentes 

para 

negociação 

Ordenação das arenas de 

tomada de decisão, em 

que as decisões de nível 

superior funcionam como 

corredores obrigatórios 

Autoridade 

sancionadora e 

coordenadora com 

papel central 

Ator que desempenha o 

papel de coordenador e 

incentivador da inovação 

e do envolvimento dos 

diferentes atores. 
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Mecanismos Componentes 

para a tomada de decisão 

de nível inferior. Reduz a 

complexidade e permite 

flexibilidade suficiente 

para a tomada de decisão, 

por meio da definição de 

tarefas e níveis de 

autonomia. 

Capacidade de 

fornecimento 

adequado 

Capacidade dos atores de 

fornecer e mobilizar os 

recursos técnicos, 

profissionais e 

financeiros necessários 

para as ações nos 

múltiplos níveis. 

Enquadramento de 

Co benefícios 

Percepção de que as 

ações coletivas podem 

gerar benefícios diretos e 

indiretos para todos os 

atores envolvidos. 

Comunicação 

efetiva 

Fluxos de comunicação 

internos e externos que 

permitam a participação 

ativa dos atores e o 

compartilhamento de 

informações suficientes 

para a tomada de decisão. 

Engajamento dos 

múltiplos atores 

Motivação dos múltiplos 

atores para colaborar 

com as ações coletivas, 

considerando que a 

Governança Multinível 

(MultiGov) engloba 

diferentes atores da 

sociedade civil. 

Aprendizagem 

em Rede 

Práticas e mecanismos 

que permitam que os 

atores aprendam uns com 

os outros, em que as 

diferentes interações 

promovem aprendizado 

em diferentes níveis 

(interorganizacional, 

intraorganizacional, de 

grupo e individual). O 

compartilhamento e a 

integração de 

perspectivas, interesses, 

conhecimentos e 

experiências em busca de 

sustentabilidade e 

soluções inovadoras 

resultam em 

aprendizagem. 

Coprodução de 

conhecimento 

Processo colaborativo 

que cria e compartilha os 

conhecimentos 

necessários para que as 

ações sejam planejadas e 

executadas, capaz de 

identificar 

conhecimentos e atores 

que precisam ser 

incluídos, aumentar a 

confiança e o 

entendimento de valores 

e posicionamentos entre 

os atores. 

Fonte: Adaptado de Benz e Eberlein (1999) e Homsy, Liu e Warner (2019) 

 

Na sequência, aprofunda-se a descrição das três categorias de mecanismos com seus 

componentes e elementos. 

 

3.1.4.1 Mecanismo Arenas Independentes para Negociação 

 

A conceituação de governança, de acordo com uma perspectiva complexa aderente ao 

modelo de governança multinível, questiona a distribuição e o futuro da autoridade e poder 
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das organizações. De fato, “[...] quanto mais forte a incerteza [e a complexidade da natureza 

do trabalho], mais difícil é programar e rotinizar ação no planejamento do que deve ser feito” 

(MAILLET et al., 2015, p. 3). A organização é então definida por outros recursos além dos 

mecanismos de controle. A governança deve se concentrar mais nas metas individuais e 

coletivas a serem alcançadas do que [em um roteiro] de como alcançá-las, permitindo, assim, a 

liberdade de criação e de inovação [dentro de princípios legais e estratégicos do Bem Comum] 

(MAILLET et al., 2015). 

Em qualquer caso, para a configuração de um modelo de governança em múltiplos 

níveis, há a necessidade de quebra de paradigmas de lideranças para que essas novas estruturas 

de compartilhamento se tornem efetivas, principalmente para mecanismos de definição 

conjunta de planejamento, problemas e soluções (KULL et al., 2018). Se requer a 

identificação dos stakeholders, o mapeamento das conexões entre as diferentes instâncias, 

a abertura do diálogo e a definição de estratégias comuns com base em uma visão 

compartilhada de futuro, já que o conceito considera que os atores estão localizados em 

diferentes níveis intra e interorganizacionais, que devem ser convidados a interagir 

colaborativamente para o bem comum (BACHE; FLINDERS, 2004; DI LUCIA; 

KRONSELL, 2010; BATES et al., 2013; CONTEH, 2013; ALCANTARA; BROSCHEK; 

NELLES, 2016).  

Ao explorar o termo, Monios (2019) conseguiu descrever que, na Governança 

Multinível (MultiGov), existem vários centros de autoridade, sem um ator dominante bem 

definido, em uma mistura de níveis e de atores em unidades formalmente independentes que 

escolhem agir de maneira coletiva por meio de processos de cooperação, concorrência, 

conflito e resolução de conflitos. A solução para o problema complexo comum virá dessa rede 

de atores, que, por si, constrói um emaranhado de níveis de autoridade e responsabilidade, em 

um ambiente intitulado por Bance e Chassy (2017) de “coopetição”, em que a cooperação, a 

competição e o conflito compõem a interação horizontal, vertical e transversal (JUERGES; 

LEAHY; NEWIG, 2018; MONIOS, 2019).  

Fica claro que, com a multiplicidade de atores envolvidos, com diferentes níveis de 

atuação, interesse e conhecimento, a estrutura de Governança Multinível (MultiGov) preconiza 

a gestão de conflitos para harmonizar os objetivos e estabelecer um ambiente favorável aos 

resultados desejados. É importante que regras, acordos, mediação e coordenação estejam 

disponíveis para que os conflitos sejam resolvidos de forma rápida e justa (BENZ; EBERLEIN, 

1999; BATES et al., 2013; RAVIKUMAR et al., 2015; MONIOS, 2019; SNOWER, 2019; 

SANDSTRÖM et al., 2020). 
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A cooperação, especificamente, é necessária para a Governança Multinível 

(MultiGov), pois esta exige a atuação dos atores para o alcance de objetivos comuns, já que a 

interdependência entre eles é parte da solução de problemas complexos, sendo essas soluções 

mais efetivas quando resolvidas de forma coletiva (KORHONEN-KURKI et al., 2013; 

RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; VAZ; REIS, 2017; HILEMAN; LUBELL, 2018). A 

cooperação sustentável deve ser proporcional aos problemas e desafios impostos pelas novas 

demandas da sociedade (SNOWER, 2019). 

Em um contexto com diferentes atores em diversos níveis de tomada de decisão, surge 

o papel da coordenação, responsável pela interação e por incorporar padrões de 

responsabilidade entre os vários níveis, considerando todos os atores envolvidos. Isso requer a 

compreensão de objetivos compartilhados, das competências envolvidas e do 

comprometimento com os atores.  

É de responsabilidade da coordenação a criação de uma visão compartilhada sobre o 

bem comum a ser buscado. Para a implementação de um sistema de Governança Multinível 

(MultiGov), é fundamental o desenvolvimento de visão compartilhada entre os atores. Cada 

ator precisa entender o valor agregado pelos objetivos comuns, de forma a compreender que é 

mais produtivo coproduzir do que ficar isolado. Metas compartilhadas e mutuamente aceitas 

aumentam a cooperação entre os atores (POTLUKA; LIDDLE, 2014). 

A falta de coordenação pode levar a decisões dúbias ou à falta de responsabilidade, 

bem como pode enfraquecer a interação entre os atores e, consequentemente, a implantação das 

soluções coletivas. Nesse sentido, a coordenação está na base da construção da Governança 

Multinível (MultiGov) (BENZ; EBERLEIN, 1999; PIATTONI, 2009; BENZ; ZIMMER, 2010; 

KNODT; STOIBER, 2010; CONTEH, 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; BENZ; 

CORCACI; WOLFGANG DOSER, 2016; DOBBS, 2016; GÄNZLE, 2017; MARQUARDT, 

2017; VAZ; REIS, 2017; JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018; MELICA et al., 2018; 

PAPADOPOULOS; PIATTONI, 2019; SNOWER, 2019; THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 

2019; YI et al., 2019).  

Porém, a coordenação na Governança Multinível (MultiGov) tem um papel específico 

de promover a legitimidade aos processos e a aprendizagem dos atores, de forma que as normas 

e condutas desejáveis para a rede sejam mais facilmente adotadas, ao invés de impor essas 

regras de maneira top down (CONTEH, 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; 

JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018; PAPADOPOULOS; PIATTONI, 2019).  

Na Governança Multinível (MultiGov), a coordenação adequada é a cooperativa, já 

que estruturas descentralizadas motivam os atores a colaborar e interagir para objetivos comuns 
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(BENZ; CORCACI; WOLFGANG DOSER, 2016). Para Kull et al. (2018), uma coordenação 

bem-sucedida pressupõe a figura do coordenador competente e responsável, acesso à 

informação e a conhecimentos diferenciados. 

A mediação é uma das principais funções do coordenador da Governança Multinível 

(MultiGov) (KULL et al., 2018; KNODT; STOIBER, 2010). As instâncias de mediação podem 

ser incluídas como um mecanismo de resolução de problemas e de reconciliação, oriundos da 

complexidade dos processos em múltiplos níveis. Caso necessário, essas instâncias incluem 

outros atores para mobilizar conhecimentos específicos, a fim de possibilitar a visão 

compartilhada capaz de gerir e minimizar conflitos. Kull et al. (2018) denominam a negociação 

como deliberação, processo pelo qual decisões são tomadas com a participação de todos os 

atores.  

Na Governança Multinível (MultiGov), o processo de negociação é contínuo; busca 

alcançar os interesses coletivos; deve proporcionar sentimento de justiça; promove ambiente 

fluído e flexível; além de um equilíbrio dinâmico entre os atores (BENZ; EBERLEIN, 1999; 

PIATTONI, 2009; BENZ; ZIMMER, 2010; ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016; 

HENRICHS; DE MEZA, 2017; THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019). 

O papel de coordenador e do comando central colaborativo se torna mais fácil de 

ser exercido se há acordos e regras formais e informais, que são considerados importantes para 

ajustes mútuos construtivos entre os atores nos múltiplos níveis. Funcionam como reguladores 

em um ambiente de diversidade, contribuindo para que ele se torne mais colaborativo e Co 

produtivo. Esses acordos devem privilegiar a cooperação. O acordo formal mais utilizado são 

os contratos (BENZ; EBERLEIN, 1999; BATES et al., 2013; CONTEH, 2013; GUIMÓN, 

2018; ALCANTARA; MORDEN, 2019; MARTI, 2019).  

As regras, formais e informais, oferecem segurança e definem claramente as 

responsabilidades entre os diferentes níveis. Fornecem os elementos básicos para a coordenação 

da Governança Multinível (MultiGov), em especial, a legitimidade (BISARO; HINKEL; 

KRANZ, 2010; BATES et al., 2013; KORHONEN-KURKI et al., 2013; RANTALA; 

HAJJAR; SKUTSCH, 2014; RAVIKUMAR et al., 2015; BENZ; CORCACI; WOLFGANG 

DOSER, 2016; HENRICHS; DE MEZA, 2017; JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018; 

HICKMANN; STEHLE, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020).  

Regras claras promovem um ambiente mais propício à cooperação (DĄBROWSKI, 

2014) e podem ser melhoradas coletivamente por meio das interações (JUERGES; LEAHY; 

NEWIG, 2018). Deve haver um cuidado para que as regras não sejam tão rígidas que limitem 

o potencial para inovação (POTLUKA; LIDDLE, 2014). 
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Igualmente, a autoridade tem que se preocupar com a distribuição de recursos, pois 

esta tanto pode promover a interação e a cooperação como também gerar competição e 

conflitos. A forma como os recursos são distribuídos é pauta fundamental para a Governança 

Multinível (MultiGov) e se torna um desafio para a sua coordenação.  

Como recursos, entende-se não somente os financeiros, mas também os humanos, 

informacionais, políticos e regulamentares, que precisam ser adequados e equanimemente 

distribuídos (BISARO; HINKEL; KRANZ, 2010; DI LUCIA; KRONSELL, 2010; 

BULKELEY; BETSILL, 2013; KORHONEN-KURKI et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; 

SKUTSCH, 2014; LIMA et al., 2015; RAVIKUMAR et al., 2015; MARQUARDT, 2017; 

GUIMÓN, 2018; HILEMAN; LUBELL, 2018).  

Recursos financeiros podem ser apoiados por financiamentos públicos, desde que 

garantam o retorno esperado na solução dos problemas coletivos (DĄBROWSKI, 2014; 

HENRICHS; DE MEZA, 2017; GUIMÓN, 2018; HICKMANN; STEHLE, 2019). Vale 

lembrar que um dos benefícios da Governança Multinível (MultiGov) é a possibilidade da 

mobilização de recursos privados (financeiros, humanos, tecnológicos) para o alcance de 

objetivos coletivos (CONTEH, 2013). 

Todo modelo de governança tem como princípio a transparência e o controle por 

parte dos envolvidos, a fim de gerar segurança para os atores. Para o modelo Governança 

Multinível (MultiGov), estes são imprescindíveis, ou seja, para garantir relações confiáveis e 

sustentáveis, é necessário garantir transparência e controle (KORHONEN-KURKI et al., 2013; 

RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; HENRICHS; DE MEZA, 2017; JUERGES; 

LEAHY; NEWIG, 2018; ALCANTARA; MORDEN, 2019; YI et al., 2019).  

Brandsma (2010) salienta que a prestação de contas proporciona um controle sobre as 

ações dos atores, garantindo que estas sejam a tradução das demandas coletivas. Esse controle 

nunca deve vir de imposição de poder, mas de negociação e de promoção de interesses (BENZ; 

EBERLEIN, 1999).  

A solução apontada por Dąbrowski (2014) é a criação de instrumentos multiníveis de 

engenharia financeira. Para tal, deve-se criar órgãos ou agências de controle e prestação de 

contas que forneçam relatórios regulares com feedback dos recursos utilizados, das decisões 

tomadas e dos resultados gerados. Com atuação multinível, esses órgãos devem garantir que 

todas as autoridades em todos os níveis tenham a responsabilidade de prestar contas acerca das 

suas competências, e a ciência de que podem ser responsabilizados por suas atuações 

(KORHONEN-KURKI et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; RAVIKUMAR 
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et al., 2015; GUIMÓN, 2018). Entretanto, deve-se cuidar para que o controle não neutralize a 

dinâmica, a flexibilidade e a capacidade de inovação, inerentes ao sistema multinível.  

 

3.1.4.2 Mecanismo Comunicação Efetiva 

 

A comunicação efetiva possibilita a melhoria das relações entre os atores envolvidos 

na Governança Multinível (MultiGov), aprimorando a base de informações para discussões e 

negociações, promovendo decisões percebidas como mais justas, equilibradas e aceitáveis 

(BENZ; EBERLEIN, 1999). O processo de comunicação é estratégico e, para ser efetivo, 

necessita ter alta qualidade, continuidade, precisão, engajamento e fluidez (REICH; 

HERSHCOVIS, 2011).  

Di Lucia e Kronsell (2010) reforçam que, ao considerar diferentes atores, o processo 

efetivo de comunicação deve mapear, identificar e conhecer os stakeholders multiníveis, a fim 

de construir relacionamentos e fluxos informacionais. Além disso, um processo de 

comunicação, consolidado por fluxos de informações confiáveis, promove aprendizagem por 

meio de uma reflexão contínua sobre a estrutura e os processos que envolvem as relações 

(GOLDSTEIN et al., 2017; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020). 

Den Boer, Dieperink e Mukhtarov (2019) reforçam que tanto a comunicação interna 

como a externa têm influência positiva na aprendizagem social, pois impulsionam a dinâmica 

da colaboração pela troca de informações e feedbacks. Para isso, é preciso que os diferentes 

atores das redes intra e interorganizacionais ativem os fluxos informacionais e desenvolvam 

capacidades dinâmicas para lidar com informações dos mais variados tipos e qualidade, 

filtrando o que é realmente importante. 

Um fluxo informacional eficiente permite que os atores tenham confiança e 

segurança para tomar decisões baseadas em fatos e evidências difundidos. Com diferentes 

atores e níveis, esse fluxo precisa ser muito bem estabelecido para que nenhum ator fique aquém 

das necessidades de informação requeridas à compreensão adequada para participar de um 

processo decisório. As informações devem estar completas e acessíveis em tempo hábil para os 

tomadores de decisões (BENZ; EBERLEIN, 1999; BISARO; HINKEL; KRANZ, 2010; 

KNODT; STOIBER, 2010; BATES et al., 2013; KORHONEN-KURKI et al., 2013; 

DĄBROWSKI, 2014; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; RAVIKUMAR et al., 2015; 

BANCE; CHASSY, 2017; HENRICHS; DE MEZA, 2017; VAZ; REIS, 2017; KULL et al., 

2018; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020).  
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Para Conteh (2013), o fluxo informacional deve se preocupar com uma estrutura de 

apoio e fornecimento de feedback para que os atores possam se organizar, tomar decisões e 

implementá-las eficazmente. A disposição em compartilhar e o compartilhamento eficiente de 

informação entre os atores de uma rede, por meio de um fluxo informacional bem estabelecido, 

asseguram ganhos ao permitir que cada participante melhore por meio das informações às quais 

passa a ter acesso e que poderão reduzir as incertezas e promover o crescimento mútuo 

(TOMAÉL; MARTELETO, 2006). 

Em sistemas multiníveis, o fluxo informacional é intenso e dinâmico, pois envolve um 

emaranhado de informações e de conhecimentos que devem ser disseminados entre diferentes 

atores em diversos níveis. Ativar o fluxo de informações requer o desenvolvimento de 

capacidade para lidar com informações das mais variadas. A comunicação é responsável pelos 

processos de entendimento e feedback, o que reflete no processo colaborativo. Além disso, sem 

comunicação, a confiança e a aprendizagem também ficam prejudicadas (BATES et al., 2013; 

KORHONEN-KURKI et al., 2013; GOLDSTEIN et al., 2017; DEN BOER; DIEPERINK; 

MUKHTAROV, 2019). 

Isso requer da Governança Multinível (MultiGov) uma estrutura de comunicação em 

rede capaz de satisfazer a essa demanda de forma que o fluxo informacional seja o mais fluido 

e assertivo possível. A estrutura de comunicação é a capacidade de atender de maneira eficaz 

ao intenso e dinâmico fluxo informacional, que envolve um emaranhado de informações e de 

conhecimentos que devem ser disseminados entre diferentes atores em diversos níveis, 

garantindo que as informações cheguem em tempo hábil e possam ser acessadas rapidamente 

pelas pessoas competentes (BATES et al., 2013; KORHONEN-KURKI et al., 2013; DEN 

BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019).  

Demanda sistemas de informação com estruturas, automatizadas ou manuais, com 

capacidade e responsabilidade para coletar, analisar e processar informações internas e externas 

para subsidiar a tomada de decisões, por meio de um processo contínuo de comunicações 

(LIMA FILHO, 1970; GRANDORI; SODA, 1995). 

Esses sistemas são importantes para viabilizar tanto o fluxo de informações quanto a 

eficiência do processo comunicacional, aumentando a velocidade e a capacidade de gerar, 

captar, disseminar e arquivar informações, reduzindo custos e interferências na comunicação, 

o que permite intensificar os relacionamentos, a confiança e a segurança entre os atores 

(GRANDORI; SODA, 1995; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020).  

Nesse sentido, a Gestão do Conhecimento permeia a governança por meio de 

tecnologias que auxiliam o gerenciamento do conhecimento, melhorando o acesso à 
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informação, disponibilizando conhecimento, promovendo o compartilhamento e ampliando a 

rede de cooperação que promove um processo cíclico e analítico que transforma o sistema 

(KIMIZ, 2005), de forma a gerar os resultados pretendidos de apoio à governança. 

O diálogo deve mediar as relações estabelecidas entre os múltiplos níveis da 

Governança Multinível (MultiGov), como forma de estabelecer uma comunicação efetiva entre 

as partes (DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019).  

Como instrumento para a evolução da confiança e dos relacionamentos, esse diálogo 

deve ser estabelecido por meio de uma comunicação multidirecional, em que todas as partes 

tenham oportunidade de externalizar suas percepções, responder, debater e se relacionar, emitir 

e recepcionar mensagens, em um fluxo contínuo de interação que mantenha os canais de 

comunicação sempre abertos e gerando valor (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; TERRA, 

2010).  

O diálogo pretende criar um ambiente em que as diferenças possam coexistir e a 

comunicação permita cocriar um ambiente de aprendizagem gerado pelo conhecimento do 

outro, cujos respeito e confiança sejam fortalecidos e a busca pelo consenso seja mais 

valorizada para o alcance o bem comum. 

Em consequência, vale compreender que, para a literatura sobre Governança 

Multinível (MultiGov), a comunicação em rede e os fluxos informacionais têm forte impacto 

nas ações que geram maior ou menor confiança entre os atores. O nível de confiança entre eles 

interfere diretamente na interação e na tomada de decisões (TERMEER; DEWULF; VAN 

LIESHOUT, 2010).  

Quanto mais o ator confia em seus pares, mais ele se abre à interação e à colaboração. 

Essa confiança pode e deve ser estimulada por feedbacks regulares e transparentes, pelo 

convívio frequente – desenvolvimento de capital social, relacionamentos de longo prazo, entre 

outros (BATES et al., 2013; POTLUKA; LIDDLE, 2014; DEN BOER; DIEPERINK; 

MUKHTAROV, 2019; YI et al., 2019). 

Nessas condições, a comunicação em rede, estabelecida por meio de fluxo 

informacional confiável, desenvolve o capital social na Governança Multinível (MultiGov), 

ou seja, quanto maior a interação entre os atores nos diferentes níveis, resultado das relações 

sociais, da confiança, da visão e da linguagem compartilhadas e da aprendizagem, maior o 

capital social do sistema organizacional. Quanto mais denso o capital social, maior a 

probabilidade de geração de valor para a rede. Quanto mais os atores interagem, maior se torna 

o capital social e seus resultados, especialmente a auto-organização, necessária em ambientes 

com multiplicidade de atores (NEVES; DANDOLINI; FREIRE, 2017; YI et al., 2019). As 
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relações estabelecidas entre os atores da rede só são possíveis se cada um se envolver 

individualmente e coletivamente (DIVAY; PAQUIN, 2013), e esse envolvimento passa pela 

comunicação. 

Dessa forma, os mecanismos e componentes de Governança Multinível (MultiGov) 

devem incluir o diálogo intersetorial, pois, para Alcantara, Broschek e Nelles (2016), a não 

inclusão de atores não governamentais é considerada como relação intergovernamental, 

descaracterizando a Governança Multinível (MultiGov), ou seja, o diálogo intersetorial se faz 

importante.  

Em outras palavras, o que fica evidente nos estudos sobre o termo é que a 

caracterização da Governança Multinível (MultiGov) é a integração de atores governamentais 

com atores não governamentais. Como atores governamentais entende-se governos, agentes 

governamentais individuais e agências, elementos da “tradicional” formulação de políticas 

(ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016).  

Benz, Corcaci e Wolfgang Doser (2016) ressaltam a importância dos servidores 

públicos na implantação das decisões da Governança Multinível (MultiGov), mas não 

descartam o papel dos atores privados nos mais diferentes níveis, característica implícita desse 

tipo de governança (NEWIG; FRITSCH, 2009; KNODT; STOIBER, 2010). Essa interação de 

agentes com características distintas ressalta a importância de um processo de comunicação 

efetiva, que elimine ruídos e mantenha canais abertos e fluídos, garantindo o entendimento e a 

manutenção de um relacionamento baseado em informações claras, objetivas e eficientes. 

Meios como fóruns, enquetes, grupos de discussão, grupos colaborativos, grupos de 

estudos e pesquisas, entre outros, podem ser utilizados com a finalidade de comunicação efetiva 

(RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; RAVIKUMAR et al., 2015; HENRICHS; DE 

MEZA, 2017; DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; YI et al., 2019), pois 

promovem interação, fortalecem relacionamentos, geram aprendizagem, estimulam a 

coprodução, a atualização e o compartilhamento de conhecimento, elementos importantes para 

a atuação em múltiplos níveis (BATES et al., 2013; CONTEH, 2013; RANTALA; HAJJAR; 

SKUTSCH, 2014; SCHOLTEN et al., 2018; GUIMÓN, 2018). 

 

3.1.4.3 Mecanismo Aprendizagem em Rede 

 

Ao compreender diferentes atores em diferentes níveis, a Governança Multinível 

(MultiGov) automaticamente leva à formação de redes, formais e informais. Essas redes 

possibilitam a participação desses atores nas tomadas de decisões em seus múltiplos níveis, 
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fortalecendo as relações multilaterais e promovendo a aprendizagem (BENZ; EBERLEIN, 

1999; PIATTONI, 2009; BISARO; HINKEL; KRANZ, 2010; BATES et al., 2013; 

STEPHENSON, 2013; POTLUKA; LIDDLE, 2014; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; 

VAZ; REIS, 2017; HILEMAN; LUBELL, 2018; KULL et al., 2018; SCHOLTEN et al., 2018; 

HICKMANN; STEHLE, 2019).  

As redes de aprendizagem pressupõem elementos preconizados pela Governança 

Multinível (MultiGov), como: autonomia de seus membros, ausência de hierarquia, 

multiplicidade de atores, compartilhamento e democratização do conhecimento, agilidade para 

a tomada de decisões, troca de informações e acesso a recursos (BULKELEY; BETSILL, 2013; 

VAZ; REIS, 2017).  

A Governança Multinível (MultiGov) promove a melhoria no desempenho das redes, 

impulsiona o compartilhamento e a interação entre seus diferentes atores, desenvolve o 

compartilhamento horizontal e vertical de responsabilidades, poder de decisão e influência, e 

permite o gerenciamento das relações complexas de interdependência entre os diferentes atores, 

oportunizando a aprendizagem (TOUATI et al., 2019). 

Entretanto, entende-se que, para estabelecer a Governança Multinível (MultiGov), 

necessita-se da Governança do Conhecimento (GovC) e da Governança da Aprendizagem 

(GovA) para que a aprendizagem permeie todos os processos e gere resultados efetivos para 

seus stakeholders. Entre os mecanismos da GovC, a formação de parcerias internas e externas, 

a formação de redes intra e interorganizacionais, a gestão descentralizada, a promoção da 

inclusão para a participação e a colaboração (FREIRE et al., 2018) formam a base para a 

implantação da Governança Multinível (MultiGov). 

Já a GovA atua na melhoria contínua dos processos de aprendizagem organizacional 

e, consequentemente, da governança, promovendo aprendizagem e conhecimentos em seus 

múltiplos níveis (RIZZATTI; FREIRE, 2020). A Governança da Aprendizagem permite que os 

diferentes atores produzam uma visão compartilhada, criando e desenvolvendo uma 

organização coletiva que negocia estratégias e objetivos comuns (VITRY; CHIA, 2015). 

“De fato, parece que a eficácia da governança [multinível] resulta de práticas e 

mecanismos que incentivam uma aprendizagem distribuída envolvendo atores de várias esferas 

em que cada uma alimenta a aprendizagem de outro [...]” (TOUATI et al., 2019, p. 216), o que 

corrobora com a premissa desta pesquisa de que a Governança Multinível (MultiGov) se 

instancia por meio da Governança do Conhecimento (GovC) e da Governança da 

Aprendizagem (GovA), que governam o conhecimento e a aprendizagem organizacional. 
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A Governança Multinível (MultiGov) busca desenvolver nas organizações a 

capacidade de auto-organização, a capacidade de autoeco-organização e a capacidade de 

evolução (MAILLET et al., 2015). Essas capacidades estão diretamente relacionadas à 

disponibilidade da organização para aprender e utilizar esse aprendizado no alcance dos 

objetivos estratégicos, bem como a capacidade de aprender com o outro e, por fim, contribuir 

para que a própria rede aprenda. 

As relações e interconexões que surgem das interações entre os diferentes atores, 

muitas vezes indeterminadas, demandam a auto-organização para o alcance de interesses 

comuns (STOKER, 2000). Essa auto-organização promove a aprendizagem, pois a capacidade 

de se adaptar autonomamente destaca a criatividade e a inovação das partes interessadas 

(MAILLET et al., 2015). 

A capacidade de cada ator em se adaptar a partir dessas interconexões e interações 

denomina-se autoeco-organização, que demonstra a disponibilidade para aprender com o outro. 

A governança se torna uma ferramenta de autoeco-organização, estimulando a adaptação 

homogênea e permitindo a elaboração colaborativa de políticas internas, a fim de manter a 

coerência coletiva (MAILLET et al., 2015; TOUATI et al., 2019).  

A combinação de auto-organização e autoeco-organização promove o envolvimento e 

o senso de propósito comum dos vários atores, internos e externos, introduzindo novas e 

diferenciadas perspectivas relacionadas aos objetivos estratégicos (TOUATI et al., 2019). 

Ao trabalhar em múltiplos níveis, a MultiGov busca manter a coerência coletiva entre 

os múltiplos atores por meio da colaboração entre os envolvidos, denominada coevolução, ou 

seja, a disponibilidade para evoluir coletivamente (MAILLET et al., 2015).  

Essa coerência promove a capacidade de os atores adaptarem suas ações à estratégia 

coletiva, respeitando suas especificidades, criando relação interdependente e visão 

compartilhada, cujas ações têm o mesmo objetivo, estabelecendo, consequentemente, “[...] uma 

estrutura dinâmica e emergente para a organização” (TOUATI et al., 2019, p. 214). 

A interdependência dos atores da rede que compõem a Governança Multinível 

(MultiGov) requer a capacidade de aprendizagem social, uma interação regular baseada na 

prática, que vai além do aprendizado individual, em que as pessoas e as organizações buscam 

aprender umas com as outras a partir do entendimento de que melhores resultados são 

alcançados por meio da colaboração e da interdependência entre elas, o que beneficia a si 

mesmas e ao coletivo (NEWIG; FRITSCH, 2009; KNODT; STOIBER, 2010; RANTALA; 

HAJJAR; SKUTSCH, 2014; BANCE; CHASSY, 2017; HILEMAN; LUBELL, 2018; 
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JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018; DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; 

THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019).  

A aprendizagem social é descrita como um processo em múltiplas escalas, em que as 

diferentes interações promovem aprendizado em diversos níveis – interorganizacional, 

intraorganizacional, de grupo e individual (DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019). 

É a interação entre os diferentes atores que promove a aprendizagem. O 

compartilhamento e a integração de perspectivas, interesses, conhecimentos e experiências em 

busca de sustentabilidade e soluções inovadoras resultam tanto em aprendizagem individual, 

ou seja, os atores adquirem novos conhecimentos e perspectivas, quanto em aprendizagem 

coletiva, ao desenvolver compreensão compartilhada e coprodução de novos conhecimentos e 

soluções por um grupo de atores (BESSANT; TSEKOURAS, 2001; KRAKER et al., 2013).  

Eis a razão pela qual a interação em múltiplos níveis (escalas) com atores públicos 

e privados caracteriza a Governança Multinível (MultiGov), e os mecanismos e componentes 

devem respeitá-la, favorecendo a flexibilidade (apontada como um dos seus principais 

benefícios) e requerendo que os atores estejam realmente envolvidos no processo, não como 

meros participantes, mas como verdadeiros tomadores de decisões (TERMEER; DEWULF; 

VAN LIESHOUT, 2010; DĄBROWSKI, 2014; ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 

2016).  

A simples inclusão de diversos atores não significa que todos tenham a mesma 

influência e importância, mas que todos estarão engajados ativamente, e não pacificamente, 

no processo de buscar soluções coletivas. Também não há a necessidade de avaliar em 

profundidade o grau de influência de cada ator nos processos de tomada de decisão. Nesse 

sentido, frisa-se que a dinâmica do envolvimento dependerá do instanciamento da Governança 

Multinível (MultiGov) em cada organização, mas exigirá o desenvolvimento de parcerias 

sustentáveis de colaboração entre os atores (KIM, 2006; ALCANTARA; BROSCHEK; 

NELLES, 2016). 

A participação deve ser inclusiva e representativa, garantindo uma influência 

efetiva de todos os níveis no processo. Para isso, deve-se assegurar que o maior número de 

atores interessados esteja presente, participando direta ou indiretamente do processo. ONGs e 

Universidades são vistas como elos de apoio entre atores públicos, privados e a sociedade, por 

meio do fornecimento de atividades de treinamento e informação (KULL et al., 2018).  

A instituição de grupos de trabalho colaborativos direcionados a assuntos 

específicos é um dos mecanismos que diferenciam a Governança Multinível (MultiGov) de 
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outros modelos mais simples de governança (RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; 

GUIMÓN, 2018, FREIRE; SILVA, 2019).  

Para Brandsma (2010), a comitologia (formação de comitês técnicos) é a Governança 

Multinível (MultiGov) em ação, mas Freire e Silva (2019) alertam que esses grupos de trabalho 

não devem ser apenas participativos e, sim, buscar promover a colaboração e a aprendizagem 

entre todos os envolvidos. Estabelecer combinados de participação ativa e colaborativa é o 

diferencial. Esses grupos de trabalho colaborativos devem manter reuniões regulares para 

promover diálogo e coordenação entre os atores.  

As reuniões podem ser pessoais ou virtuais (PIATTONI, 2009; BRANDSMA, 2010; 

KNODT; STOIBER, 2010; GUIMÓN, 2018; SCHOLTEN et al., 2018), mas devem ser 

regulares, como forma de aumentar a confiança, a interação, o capital social e a aprendizagem. 

Os atores devem participar desses momentos com espírito de colaboração e procura pela melhor 

solução, e não buscando seus próprios interesses (BRANDSMA, 2010). 

Contudo, deve haver preocupação com a qualidade deliberativa dos atores na tomada 

de decisão (RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014). A interação proporcionada pela rede 

promove a participação inclusiva e o fortalecimento dos relacionamentos, aprendizagem, 

atualização e compartilhamento de conhecimento, motivos pelos quais foram identificados 

como mecanismo primário para a atuação em múltiplos níveis, especialmente para dar suporte 

para a coordenação da rede (BATES et al., 2013; CONTEH, 2013; SCHOLTEN et al., 2018)   

Algumas publicações sugerem o uso do componente simetria de relacionamento 

entre parceiros para garantir a participação equitativa dos atores, em que todos possam 

expressar suas opiniões e confiar que serão ouvidos no processo de tomada de decisão 

(KNODT; STOIBER, 2010; POTLUKA; LIDDLE, 2014; BANCE; CHASSY, 2017; 

JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018; ALCANTARA; MORDEN, 2019). Bisaro, Hinkel e 

Kranz (2010) relacionam essa participação ao discurso, fazendo com que os atores sejam 

ouvidos e, em conjunto, definam as prioridades a serem trabalhadas. Esse componente amplia 

a percepção de valor agregado e fortalece o relacionamento de longo prazo (POTLUKA; 

LIDDLE, 2014). 

 

3.1.5 Considerações sobre a Governança Compartilhada 

 

Com base nos estudos apresentados até aqui, pode-se afirmar que a Governança 

Multinível (MultiGov) se apresenta adequada para o ambiente interconectado, dinâmico e 

competitivo em que as organizações estão inseridas. Esse novo modelo estimula que cada ator 
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assuma a sua responsabilidade nas decisões e nas ações que afetam os múltiplos níveis e 

stakeholders, conquistando autonomia responsável perante os resultados para o bem comum. 

Com objetivo de estabelecer a capacidade dinâmica das organizações para a pronta 

resposta à transformação e aos desafios contextuais, a Governança Multinível (MultiGov) 

torna-se uma ferramenta política que possibilita as relações horizontais, verticais e diagonais 

colaborativas entre os diferentes atores, que elaboram estratégias conjuntas, mantêm a 

coerência coletiva, equilibram autonomia, inserção e regulação, promovem a adaptação 

homogênea e criam ambientes de coprodução para a inovação do sistema, sem deixar de lado o 

acompanhamento e o controle multinível para o alcance dos resultados. 

A análise do discurso dos diversos autores que tratam da Governança Multinível 

(MultiGov) permitiu a identificação de oito abordagens teóricas para o modelo: (i) abordagem 

original; (ii) abordagem funcional; (iii) abordagens combinadas; (iv) abordagem normativa; (v) 

abordagem comparativa (STEPHENSON, 2013); (vi) teoria de redes organizacionais (VAZ, 

REIS; 2017; HILEMAN; LUBEL, 2018); (vii) teoria de bem comum (TERMEER; DEWULF; 

VAN LIESHOUT, 2010; SNOWER, 2019; MONIOS, 2019); e (viii) teoria de sistema 

(THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019; ALCANTARA; MORDEN, 2019; MONIOS, 

2019; SANDSTRÖM et al., 2020). 

Para possibilitar o respeito às diretrizes de atuação em ambientes multiníveis, é 

determinante estabelecer os mecanismos e os componentes que devem ser considerados ao 

estabelecer o modelo. Na Governança Multinível (MultiGov), os mecanismos foram agrupados 

em três categorias, estabelecidas por Bens e Eberlein (1999) e corroboradas por Monios (2019): 

(i) arenas independentes de negociação; (ii) comunicação efetiva; e (iii) aprendizagem durante 

todos os processos da Governança Multinível (MultiGov). 

Os estudos indicam que a manutenção de um grau adequado de coerência e coesão em 

um ambiente com múltiplos atores e múltiplos níveis requer a governança de componentes 

indispensáveis para a Governança Multinível (MultiGov) ser implantada em ambientes 

dinâmicos e complexos: (i) autoridade sancionadora e coordenadora com papel central; (ii) 

engajamento da sociedade civil; (iii) coprodução de conhecimento horizontal e vertical; (iv) 

capacidade de fornecimento; e (v) enquadramento de Co benefícios (HOMSY; LIU; WARNER, 

2019).  

Aos mecanismos e componentes da Governança Multinível (MultiGov) identificados 

na literatura foram incorporadas palavras-chave, conjunto de estruturas e elementos inter-

relacionados estão sintetizados no Quadro 6.  
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Quadro 6 – Elementos de governança para a estruturação da Governança Multinível (MultiGov) 

Mecanismos Componentes Palavras-Chave Conjunto de estruturas Elementos inter-relacionados 

Arenas 

independentes 

para 

negociação 

Autoridade 

sancionadora e 

coordenadora 

com papel central 

Coordenação; cooperação; 

confiança; solução de 

problemas; negociação; redução 

da complexidade; autonomia; 

adaptabilidade. 

Instâncias de mediação 

Agente integrador 

Papel de coordenador para 

criação de visão 

compartilhada capaz de 

gerir e minimizar conflitos. 

Coordenação 

Enquadramento 

de Co benefícios 

Regras e acordos 

formais e informais 

Contratos intersetoriais, 

políticas e medidas. 
Cooperação 

Definição conjunta de 

planejamento, 

problemas e soluções 

Definição clara de 

responsabilidades entre os 

diferentes níveis. 

Visão Compartilhada 

Capacidade de 

fornecimento 

adequado 

Órgãos de controle e 

prestação de contas 

Transparência e o controle 

com relatórios regulares 
Gestão de Conflito 

Distribuição de recursos 

Distribuição adequada e 

equânime de recursos 

financeiros, humanos, 

informacionais, políticos e 

regulamentares 

Transparência e Controle 

Comunicação 

efetiva 

Engajamento dos 

múltiplos atores 

Transparência; diálogo; fluxo 

informacional com informações 

confiáveis; acesso às 

informações; estrutura de 

comunicação; tomada de 

decisão baseada em dados; 

clareza; Co benefícios. 

Diálogo social e 

métodos de coordenação 

Fóruns, enquetes, grupos 

de discussão, grupos 

colaborativos 

Estrutura de comunicação em rede 

Fluxo informacional confiável e 

eficiente 

Grupos de trabalho 

colaborativos 
Reuniões regulares 

Confiança 

Diálogo e comunicação bidirecional 

Aprendizagem 

em Rede 

Coprodução de 

conhecimento 

Inclusão; representatividade; 

diversidade; colaboração; 

aprendizagem multinível; 

coprodução; inovação; 

adequação de estruturas; ciclos 

de aprendizagem. 

Atuação em múltiplos 

níveis 
Máxima presença e 

participação de atores 

interessados no processo. 

Governança da Aprendizagem e do 

Conhecimento 

Redes de Aprendizagem 

Aprendizagem social 

Universidade Corporativa em Rede 

Participação inclusiva e 

representativa 

Participação equitativa dos atores 

Simetria de relacionamento 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 
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O Quadro 6 apresenta os elementos de governança para a estruturação da Governança 

Multinível (MultiGov) em organizações. Além dos mecanismos e componentes já apontados 

anteriormente, o quadro resume as palavras-chave identificadas na busca sistemática da 

literatura e as correlaciona aos conjuntos de estruturas apontadas pelos autores. A esses 

elementos, esta tese inter-relaciona práticas identificadas durante a análise dos textos. 

Entendendo que a Governança Multinível (MultiGov) tem como premissa a formação 

de redes para que possa ser implementada e instanciada, a próxima seção preocupa-se em 

descrever o contexto das redes organizacionais e seus diferentes estágios de evolução para 

relacioná-los à Governança Multinível (MultiGov). 

 

3.2 REDES ORGANIZACIONAIS 

 

Os ambientes dinâmicos e inovadores no qual as organizações estão atualmente 

inseridas contrastam com estruturas organizacionais estáticas, demandando competências e 

capacidades múltiplas que precisam ser captadas e integradas pelos diferentes atores, 

direcionando as organizações a estabelecerem uma rede capaz de aumentar a competitividade 

e melhorar a entrega de valor. Essas redes são formadas por alianças que ampliam as 

competências atuais e abrem espaço para parcerias futuras (CALIA; GUERRINI, 2006; 

KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020), apresentando-se como um elemento estratégico 

(PECI, 1999; CASTELLS, 2000). 

Na atual Sociedade do Conhecimento, redes promovem novas configurações 

organizacionais que permitem que as organizações consigam inovar e competir de forma 

sustentável, transformando competição em cooperação, criação em cocriação e concorrência 

em parceria, impulsionadas e amparadas pela nova lógica organizacional e pelos avanços 

tecnológicos, em que a rede emerge como a forma mais adequada para respostas ágeis e 

coletivas (KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020).  

Uma rede não é uma nova organização, ou um agrupamento de organizações, mas sim, 

uma estrutura formada para alcançar um objetivo comum, o que requer a necessidade de se 

respeitar a autonomia de cada ator. Entretanto, essa formação requer uma estrutura mínima de 

coordenação, afinal, em que existem atores diversos, é preciso organizar a participação de cada 

um (KEMPNER-MOREIRA, FREIRE, 2020).  

Para Nohria e Eccles (1992), três são as razões para a formação de redes: (i) o novo 

modelo de competição organizacional; (ii) a facilidade proporcionada pelas tecnologias; e (iii) 

a expansão da teoria de redes em estudos organizacionais. Além disso, formação de redes é 
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impulsionada pela necessidade de conectar e compartilhar conhecimentos entre os diferentes 

elementos e níveis organizacionais e, também, entre organizações. 

Esse “[...] admirável mundo novo econômico, em que amigos e adversários são os 

mesmos [...]” (CASTELLS, 2000, p. 221) direciona as organizações para uma nova lógica que 

tem na formação de redes a estratégia para alcançar resultados para o bem comum que não 

seriam possíveis sem estabelecer relações conscientes, saudáveis e sustentáveis entre os atores 

internos e externos (MARCON; MOINET, 2000; OSTROM; HESS, 2011), desenvolvendo e 

fortalecendo não só o capital humano, mas também o capital social e relacional que apoiam a 

rede. 

Todas as organizações podem ser consideradas uma rede, já que o conceito se refere 

ao conjunto de relações estabelecidas com os diferentes atores sociais, internos e externos, que 

interagem para alcançar resultados (NOHRIA; ECCLES, 1992; PECI, 1999; CÂNDIDO; 

ABREU, 2004).  

No entanto, organizações estruturadas com base em redes são aquelas que aumentam 

a flexibilidade e fortalecem a integração interna (redes intraorganizacionais) ou estabelecem 

relações estratégicas com outras organizações (redes interorganizacionais) com objetivo de 

aumentar sua eficiência coletiva, sua capacidade de adaptação às mudanças e de inovação frente 

ao contexto em que estão inseridas (PECI, 1999; CASSIOLATO; BRITO; VARGAS, 2005). 

Assim, as redes podem ser intra ou interorganizacionais, sendo que o que caracteriza 

uma rede são os “nós” que conectam os atores internos ou externos, promovendo uma interação 

capaz de gerar novos e melhores resultados a partir desta formação (KEMPNER-MOREIRA; 

FREIRE, 2020).  

Redes intraorganizacionais podem ser analisadas pelas relações entre as pessoas, 

departamentos e setores específicos de uma organização ou pela interação entre clientes, 

fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores com a organização. Trata-se dos aspectos 

estratégicos envolvidos nessas relações que devem ser gerenciados pelas organizações para 

melhoria da competitividade (PECI; 1999; CÂNDIDO; ABREU, 2004).  

Redes interorganizacionais são definidas como as inter-relações entre organizações 

combinadas como um sistema social em estruturas de longo prazo formadas para atingir 

objetivos coletivos e ganhar competitividade (VAN de VEN; WALKER; LISTON, 1979; 

HOFFMANN; MOLINA-MORALES; MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, 2007). 

Tanto redes intra como interorganizacionais envolvem um amplo processo de 

atividades conjuntas entre os atores que, apesar das diferenças, resolvem unir-se na busca de 

uma solução comum, por meio de relações formais e informais, mais horizontalizadas, fluidas 
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e flexíveis, cujos mecanismos de controle são descentralizados, tornando as interações mais 

dinâmicas (CÂNDIDO; ABREU, 2004). Assim, nesta tese, ambos os tipos de redes serão 

denominados “redes organizacionais”. 

Van de Vem, Walker e Liston (1979) ilustram as diferentes relações organizacionais, 

apontando a diferença entre relacionamento, relação diática e rede. Essa diferenciação é 

importante para estruturar uma rede organizacional de forma adequada, o que não impede que 

relacionamentos e relações sejam estabelecidos, a depender do objetivo a ser alcançado (Figura 

8). 

 

Figura 8 – Níveis para examinar relações organizacionais 

 
Fonte: Adaptada de Van de Ven, Walker e Liston (1979) 

 

A Figura 8 (A) representa o relacionamento organizacional entre dois atores em busca 

de parcerias ou troca de informações. A Figura 8 (B) mostra um conjunto de organizações que 

não caracterizam uma rede, pois os atores não se relacionam entre si, mas com um ator central 

que intermedia essas relações. A rede organizacional é caracterizada pela Figura 8 (C), na qual 

todos os atores se inter-relacionam em interações horizontais, verticais e transversais, o que 

aumenta a complexidade pelo aumento das relações, direcionando a atenção para os resultados 

provenientes desta interação colaborativa (VAN de VEN; WALKER; LISTON, 1979).  

A estratégia da formação de redes emerge com diferentes objetivos, paradigmas e 

intenções, a fim de atuar em diferentes estágios e modelos (GRANOVETTER, 1985; 

JARILLO; RICART, 1988; MILES; SNOW, 1992; OLIVER; EBERS, 1998; GIGLIO; 

KAWSNICKA; SANTOS, 2006; ALASOINI, 2014; TRINDADE, 2015).  

A motivação inicial de sua formação tipifica a rede e influencia a teoria adotada. Redes 

formadas para a troca de recursos utilizam a teoria dos custos de transação e a teoria da 

dependência de recursos; redes formadas para desenvolver novos conhecimentos e promover a 

aprendizagem utilizam a teoria das redes sociais e a teoria da contingência (KEMPNER-

MOREIRA; FREIRE, 2020).  
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Entre as abordagens teóricas utilizadas para o estudo das redes organizacionais, a mais 

frequentemente utilizada é a teoria de redes (OLIVER; EBERS, 1998; PUFFAL; TONDOLO, 

2008), sendo que a teoria de redes sociais é uma ramificação dela que entende que os atores que 

participam de uma rede relacionam-se socialmente, e essa interação é que promove os 

resultados e afetam o próprio funcionamento da rede (GRANOVETTER, 1985; NOHRIA; 

ECCLES, 1992). 

A partir do estudo de diferentes tipologias de redes propostas pela literatura e 

entendendo que existem várias classificações e conceitos que se equivalem, Kempner-Moreira 

e Freire (2020) elaboraram um mapa (Figura 9) considerando os paradigmas, as intenções pelas 

quais os atores integraram à rede e os objetivos de sua formação.  

 

Figura 9 – Mapa de tipologias de redes organizacionais 

 
Fonte: Kempner-Moreira e Freire (2020) 

 

O mapa de tipologias de redes organizacionais parte da intenção de formar a rede, que 

pode ter diferentes propósitos (inclusive, mais de um). Em relação às intenções dos atores em 

participar da rede, o mapa aponta as intenções econômicas, as intenções políticas e as intenções 

sociais (GRANOVETTER, 1985; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020).  
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Quanto ao grau de formalização da rede, o mapa utiliza-se de uma orientação 

conceitual, baseada na natureza das ligações e no grau de formalização de suas relações devido 

à facilidade de observação e às abordagens utilizadas. A rede pode estruturar-se como uma rede 

formal, baseada em contratos. Ao mesmo tempo, pode se posicionar verticalmente, já que 

normalmente a força da hierarquia é a que prevalece, ou horizontalmente, quando há maior 

necessidade de cooperação entre os atores da rede (MARCON; MOINET, 2000; KEMPNER-

MOREIRA; FREIRE, 2020). 

Na classificação das redes, há ainda três dimensões: grau de centralização, grau de 

formalização e sua combinação com os mecanismos de coordenação. A dimensão do grau de 

centralização foi intitulada pelos autores como rede social e é classificada em assimétricas 

(centralizadas) ou simétricas (baseadas em paridade). Pelo grau de formalização, existem as 

redes não formais e as redes formais (ou burocráticas), que são classificadas em coordenação 

simétrica e coordenação assimétrica. Uma terceira tipologia é a rede de propriedade, 

classificada como centralizada ou não centralizada (GRANDORI; SODA, 1995; KEMPNER-

MOREIRA; FREIRE, 2020). 

Com base nos indicadores direcionalidade, localização, formalização, poder e 

governança, foram determinadas duas tipologias, em sistema dicotômico. O indicador 

direcionalidade divide-se em redes verticais e redes horizontais. O indicador localização, que 

se refere especificamente à localização geográfica, apresenta as redes dispersas e as redes 

aglomeradas. A formalização gera as redes baseadas em contratos formais e as redes que não 

têm base contratual. No indicador poder, relacionado à hierarquia e ao poder de decisão, surgem 

as redes orbitais (com centro de poder) e as redes não orbitais (cujos membros têm a mesma 

capacidade de tomada de decisão).  

A governança, indicador mais amplo do que o poder, refere-se aos mecanismos que 

nortearão a tomada de decisões e a forma como o poder será aplicado, a fim de atender aos 

diversos atores da rede, e está dividida em governança compartilhada, aquela em que todos os 

partícipes estabelecem a responsabilidade de governança da rede, e governança descentralizada, 

que nomeia um conselho ou um grupo para definir os parâmetros da governança da rede 

(KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020). 

Existem diferentes paradigmas e intenções que motivam as organizações em 

participar, levando a existência de diferentes objetivos para sua criação. Escolher a tipologia da 

rede dependerá do paradigma e das intenções de seus partícipes. Nesse mapa, é possível 

identificar os três paradigmas que levam à formação de uma rede: (i) paradigma racional e 

econômico, voltado para os ganhos de custos e de processos nas ações coletivas; (ii) paradigma 
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social-técnico, orientado para variáveis sociais, como cooperação, comprometimento e luta de 

poder, caracterizando equilíbrio dinâmico das redes; e (iii) paradigma da sociedade em rede, 

que considera que um novo formato social, baseado em múltiplas relações, poder disseminado 

e sistemas não hierárquicos de produção (GIGLIO et al. 2014; KEMPNER-MOREIRA; 

FREIRE, 2020). 

É importante compreender os elementos da tipologia de redes organizacionais, pois 

eles permeiam toda a sua dinâmica. Além disso, a fluidez de uma rede faz com que ela orbite 

entre os diferentes elementos, não sendo taxativa a sua classificação. Galves, Bulgacov e 

Bulgacov (2005) ressaltam que conhecer os paradigmas, intenções e objetivos de formação 

pode não ser suficiente para entender a dinâmica da rede, devendo-se observar também os 

benefícios oriundos da sua formação e manutenção, além do desejo dos atores em se relacionar 

e cooperar. 

Estabelecer redes direciona o foco dos atores na cooperação para o alcance dos 

objetivos estratégicos, e essa cooperação pode levar a rede a evoluir para estágios mais 

complexos de estruturação (PEREIRA; PEDROZO, 2003). As relações competitivas não são 

eliminadas pela atuação colaborativa dos atores, mas essa interação torna-se elemento de 

diferenciação, aprendizagem e inovação (POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR, 1996), 

respeitando as particularidades e a autonomia, ao mesmo tempo que reforça a interdependência 

instituída pela rede (HENRIQUES, 2012).  

A partir de uma revisão da literatura, Kempner-Moreira e Freire (2020) identificaram 

cinco estágios de maturidade das redes, iniciando pela rede de troca e evoluindo para a rede de 

aprendizagem, em que a maturidade da rede leva à aprendizagem constante de todos os seus 

atores. Os estágios de maturidade das redes organizacionais, baseados nos estudos de Kempner-

Moreira e Freire (2020), são apresentados na Figura 10. 
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Figura 10 – Maturidade de Redes Organizacionais 

 
Fonte: Adaptada de Kempner-Moreira e Freire (2020) 

 

A troca é um elemento comum a todos os tipos de redes organizacionais (HUMAN; 

PROVAN, 1997). Assim, o primeiro estágio de maturidade das redes é a rede de troca, em que 

as redes são instituídas com objetivo de negociar recursos e informações, suas ações são 

isoladas e o nível de comprometimento é baixo. O estágio de rede de desenvolvimento é aquele 

que avança para as parcerias técnicas e educativas, elevando a capacidade para a busca de 

soluções comuns. A rede de expansão objetiva a troca de informações, tecnologias e 

oportunidades a partir do compartilhamento de recursos e dados dos clientes. Na rede de ação, 

busca-se desenvolver conjuntamente novos conhecimentos, produtos e atividades, e essa 

colaboração desencadeia uma interação que tem como consequência a troca de conhecimentos 

e tecnologias (TRINDADE, 2015; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020). 

No último estágio de evolução, a rede se transforma em rede de aprendizagem, pois 

a criação do conhecimento é objetivo primário da rede, e a aprendizagem é elevada para o nível 

de transformação do indivíduo, das suas ações no ambiente de trabalho, das organizações e do 

seu impacto sobre a sociedade, e o conhecimento é gerado e compartilhado em rede e na rede 

(KNIGHT, 2002; ALASOINI, 2014; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020). Uma rede de 

aprendizagem é conceituada como “[...] um grupo de organizações [ou atores], 

institucionalizadas ou não, que interagem com propósito explícito de aprenderem uns com os 

outros por meio das interações” (KNIGHT, 2002, p. 435).  

Baseia-se na ideia de reunir atores que compartilhem interesse em questões de 

desenvolvimento suficientemente semelhantes, mas que ainda têm uma diversidade 

suficientemente ampla de conhecimentos, para se envolverem e interagirem a longo prazo com 

o objetivo de criar conhecimentos continuamente, gerando potencial de inovação (BESSANT; 

TSEKOURAS, 2001; KNIGHT, 2002; KRAKER et al., 2013; ALASOINI, 2014; ALASOINI, 
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2018). Alasoini (2014) reforça que são três as propriedades de redes de aprendizagem: (i) há 

vários atores comprometidos com a implementação da rede; (ii) existe interação planejada e 

contínua entre os atores em projetos específicos; e (iii) essa interação gera ações de 

aprendizagem para todos os envolvidos. 

Permeando todos os estágios de maturidade das redes, está a necessidade de se 

estabelecer canais de informação para compartilhamento de conhecimento e transferência da 

aprendizagem. Sem esses canais não é possível estabelecer uma rede, mesmo em seu estágio 

inicial. Assim como o comprometimento e a confiança, que também existem desde o início da 

formação da rede, caso contrário, ela não se estabeleceria. No entanto, para que a rede possa 

evoluir nos estágios de maturidade, é preciso fortalecer o comprometimento e a confiança entre 

os membros da rede. Já os ciclos de conhecimento e de aprendizagem são ampliados e 

fortalecidos ao serem incorporados os demais elementos dos estágios de maturidade da rede. 

É importante que a rede evolua da troca para os estágios posteriores, até chegar ao 

nível de aprendizagem, quando a rede alcança resultados mais efetivos para os atores e os 

stakeholders envolvidos. Ao entender que as redes são intrinsecamente dinâmicas, os gestores 

precisam atuar de forma a elevar o estágio de evolução da rede, desenvolvendo elementos como 

confiança, colaboração, fluxo de informações, autonomia dos atores, capital social e relacional, 

além de buscar o fortalecimento da própria rede para promover o amadurecimento dos 

envolvidos (KEMPNER-MOREIRA, FREIRE, 2020). 

Tratando-se de redes organizacionais, é preciso incorporar o conceito de aprendizagem 

organizacional para alcançar o último estágio. A aprendizagem organizacional é uma 

característica crítica de boas práticas de rede, ou seja, redes eficazes permitem a aprendizagem 

organizacional em e na rede (GOLDSTEIN et al., 2017). Toda rede gera aprendizagem, pois há 

interação e compartilhamento de informações e de experiências entre seus atores (BESSANT; 

FRANCIS, 1999), daí a necessidade de adentrar no conceito de aprendizagem organizacional. 

A aprendizagem organizacional é entendida como capacidade (ou processo) em uma 

organização que mantém ou aumenta o desempenho baseado na experiência, e inclui a 

aquisição, o compartilhamento e a utilização do conhecimento (DIBELLA; NEVIS, 1999). 

Trata-se de uma resposta alternativa para o ambiente de mudanças em que as organizações estão 

inseridas, por meio de processos que desenvolvam a capacidade de aprender continuamente, 

absorver conhecimento das experiências organizacionais e traduzi-las em práticas para a 

melhoria do desempenho e aumento da competitividade (BITENCOURT, 2001). É por meio 

dela que a renovação estratégica se materializa e produz resultados.  
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Como um constructo processual nas e das organizações, a aprendizagem 

organizacional representa uma capacidade organizacional, um processo pelo qual se produz e 

se institucionaliza um novo conhecimento nas organizações (ANGELONI; STEIL, 2011), em 

um processo dinâmico que ocorre nos níveis individual, grupo e organização, sendo, portanto, 

multinível.  

Esses três níveis de aprendizagem organizacional estão ligados por processos sociais 

e psicológicos, denominados por Crossan, Lane e White (1999) de 4I: intuição, interpretação, 

integração e institucionalização, cuja relação produz a aprendizagem organizacional. Existe 

uma interconectividade entre os níveis de aprendizagem, sendo que a aprendizagem reside 

dentro e entre os níveis (CROSSAN; MAURER; WHITE, 2011).  

A intuição ocorre no nível individual e trata-se do reconhecimento pré-consciente dos 

fluxos pessoais de experiência. A interpretação é a explicação de uma visão ou ideia para si e 

para os outros por diversos meios e pode ocorrer no nível individual ou de grupo. A integração 

é o processo de desenvolvimento do entendimento compartilhado entre os indivíduos de um 

grupo. A institucionalização é o processo de garantir que as ações aprendidas sejam executadas 

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

Por meio do Framework 4I pode-se considerar que a aprendizagem organizacional é 

multinível, pois aponta para um ciclo de transferência de conhecimento entre níveis e realização 

do processo de aprendizagem por indivíduos, grupos e organizações, em diferentes níveis, que 

se realimentam e retroalimentam diferentes ciclos de aprendizagem, em uma ação contínua 

dentro das organizações (WILBERT, 2020).  

É a partir das interações entre os atores, do compartilhamento e da integração de suas 

perspectivas, interesses, conhecimentos e experiências em busca de sustentabilidade e soluções 

inovadoras que se produz aprendizagem (BESSANT; TSEKOURAS, 2001; KRAKER et al., 

2013). Essas interações resultam em aprendizagem (i) individual, que corresponde à aquisição 

de novos conhecimentos e perspectivas pelos atores; e (ii) coletiva, desenvolvendo 

compreensão compartilhada e coprodução de novos conhecimentos e soluções por vários atores 

(KRAKER et al., 2013). 

O significado que as pessoas dão a esse processo dinâmico (sensemaking) fomenta a 

cooperação entre os indivíduos e, consequentemente, a aprendizagem. Essa cooperação é 

estimulada pela liderança, que fornece uma interpretação viável para os atores afetados pela 

aprendizagem (sensegiving) (VITRY; CHIA, 2015).  

Os resultados da aprendizagem organizacional podem ser observados na mudança de 

tarefas do grupo em resposta a discussões, na incorporação de novos conhecimentos e de 
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habilidades na prática do grupo e na introdução de novos comportamentos e resultados na 

prática diária (SANTOS; VAZ; VERSIANI, 2017).  

Entretanto, o processo de aprendizagem não é automático e precisa ser gerenciado, ou 

seja, as organizações precisam ser estimuladas a aprender. Esse estímulo deve ser apoiado por 

estruturas e procedimentos que levem ao aprendizado (BESSANT; FRANCIS, 1999). 

Ao estimular a interação e revelar a interdependência dos atores, a rede promove 

aprendizagem, ao mesmo tempo que exige das organizações a predisposição em aprender. Para 

isso, deve-se manter uma interação regular, baseada na prática, que vai além da aprendizagem 

individual ou organizações aprendendo juntas. A rede de aprendizagem é aquela em que as 

organizações aprendem umas com as outras, beneficiando a si próprias, ao grupo e a própria 

rede (DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019). 

A aprendizagem pode ocorrer em três níveis: simples, duplo ou triplo. No ciclo 

simples, considerado incremental e adaptativo, ocorre a detecção e a correção de erros, sem 

mudança de valores ou objetivos. Na aprendizagem de ciclo duplo, além da correção de erros, 

ocorre a mudança de regras, valores e estratégias, desenvolvendo-se a capacidade de reflexão e 

criticidade para que o erro não mais ocorra, sendo uma aprendizagem mais cognitiva 

(ARGYRIS; SCHÖN, 1978). No ciclo duplo de aprendizagem, há interpretação e 

compartilhamento de informações para a formulação de questionamentos sobre a coerência das 

normas e processos existentes nas organizações, o que não acontece no ciclo simples, em que 

há uma espécie de checklist (MORGAN, 1996). 

O ciclo mais avançado de aprendizagem é o triplo, que envolve o aprender a aprender, 

no qual os indivíduos estão mais comprometidos com o processo de aprendizagem, 

contribuindo para a compreensão e melhoria dos ciclos anteriores e desenvolvendo novas 

formas de aprender (ARGYRIS; SCHÖN, 1996). Esse ciclo promove a mudança de modelo 

mental, a formação de visão e objetivos compartilhados e o desenvolvimento da capacidade de 

aprender para permanecer flexível em um ambiente dinâmico (OISAMOJE; IDUBOR, 2013). 

Em seus estágios iniciais, a maturidade da rede ainda não tem capacidade de 

desenvolver nas organizações, e na própria rede, ciclos duplos ou triplos de aprendizagem. É a 

partir da inclusão e do desenvolvimento dos elementos que compõem a rede de aprendizagem 

que os atores compreendem a importância do aprender com o outro e de evoluir coletivamente 

para alcançar resultados de maior qualidade e durabilidade. 

A próxima seção apresentará o conceito e os elementos que compõem a rede de 

aprendizagem, estágio que apresenta os melhores resultados individuais e coletivos de uma 
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formação em rede (POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR, 1996; NIELSEN, 2001; GOERZEN; 

BEAMISH, 2005; ALASOINI, 2014). 

 

3.2.1 Redes de Aprendizagem 

 

O último estágio de evolução culmina na rede de aprendizagem. Redes de 

aprendizagem são consideradas estratégicas em um ambiente dinâmico e competitivo, em que 

aprender uns com os outros é imperativo para ampliar vantagens competitivas por meio da 

geração, renovação e disseminação de conhecimento que fomentam a inovação e as interações 

multistakeholders, especialmente em setores ou grupos que necessitem ampliar sua capacidade 

de atuação ou dominar novos conceitos (BESSANT; FRANCIS, 1999; HAZARIKA, 2008; 

FULLER-LOVE et al., 2014; SANTOS; VAZ; VERSIANI, 2017; GOLDSTEIN et al., 2017; 

GRÜB; MARTIN, 2019; RISIEN, 2019). 

O que diferencia uma rede de aprendizagem é que esta aprende a gerenciar o 

conhecimento em conjunto, ao invés de somente compartilhar o conhecimento – o simples 

compartilhamento é denominado rede de aprendizado (KNIGHT, 2002). Seus atores 

compartilham interesses comuns, mas com competências complementares, e a interação de 

longo prazo na rede tem o objetivo de criar um potencial de inovação. Por esse motivo, uma 

das características-chave da rede de aprendizagem é a conectividade, que promove a interação 

e a colaboração entre os participantes (HAZARIKA, 2008; MELO; BECK, 2015; ALASOINI, 

2018). 

É importante salientar que é necessário tempo e maturidade para chegar a esse estágio 

(HOBERECHT et al., 2011). Gerar aprendizagem em e na rede requer o uso de métodos e de 

ferramentas que apoiem a aprendizagem dos atores, bem como a criação de objetos conjuntos 

de discussão e ação (ALASOINI, 2008; MELO; BECK, 2015). O processo de aprendizagem é 

resultado direto da interação sinérgica entre os membros da rede, que a utilizam como canal 

para o aprendizado (NIELSEN, 2001). 

O conceito de redes de aprendizagem remete a qualquer forma de aprendizagem 

intencional que ocorre por meio da interação com os outros, por meio de um design intencional 

e da facilitação contínua para a aprendizagem (KNIGHT, 2002; GOLDSTEIN et al., 2017). Em 

redes formais, esse aprendizado emerge como um subproduto do objetivo principal da rede. Em 

redes de aprendizagem, a aprendizagem é o objetivo principal, ou seja, trata-se de “[...] uma 

rede formalmente criada para o objetivo principal de aumento do conhecimento, expresso como 

aumento da capacidade de fazer algo” (BESSANT; FRANCIS, 1999, p. 377). 
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Bessant e Tsekouras (2001) apontam como requisitos de uma rede de aprendizagem: 

(i) possuir uma rede formalmente estabelecida; (ii) definir objetivos claros de aprendizagem; 

(iii) ter o apoio de uma estrutura e regras de participação; (iv) elaborar mapas de processos de 

aprendizagem; e (v) avaliar os resultados da rede. Esses requisitos possibilitam que a rede esteja 

em constante desenvolvimento, superando eventuais bloqueios e melhorando seus processos de 

aprendizagem (TEIXEIRA; GUERRA, 2002). 

Redes de aprendizagem envolvem exploração e explotação (COUGHLAN et al., 

2016). A exploração refere-se à assimilação de novos aprendizados, enquanto a explotação 

envolve a aplicação do que foi aprendido na prática do trabalho. A aprendizagem organizacional 

envolve uma tensão entre esses dois processos (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999), que 

ocorrem tanto dentro das organizações como entre elas. Para Coughlan et al. (2016), a 

explotação refere-se à aprendizagem intraorganizacional, enquanto a aprendizagem 

organizacional favorece a exploração, e os dois processos ocorrem enquanto as organizações 

participam da rede. 

A rede de aprendizagem fomenta novas formas de cooperação entre os diferentes 

stakeholders, de forma a combinar seus diferentes tipos de conhecimentos, o que requer a 

capacidade de transcender as fronteiras organizacionais existentes, e isso por si só já é um 

processo de aprendizagem (ALASOINI, 2008; ALASOINI, 2018; KRAKER et al., 2013). 

Além disso, a colaboração com outros proporciona um espaço efetivo de aprendizagem, 

promove o compartilhamento do conhecimento e a combinação de diferentes estratégias de 

aprendizagem (SANTOS; VAZ; VERSIANI, 2017). 

A motivação inicial para participar de uma rede de aprendizagem é crucial para o 

sucesso e manutenção da rede (TEIXEIRA; GUERRA, 2002). Para estabelecer redes de 

aprendizagem, é importante definir critérios de entrada dos participantes, de forma a garantir 

uma composição adequada da rede que estimule a aprendizagem. A rede não deve ser muito 

densa, sob risco de diluir o compartilhamento de conhecimento e reduzir o nível de 

relacionamento e de confiança, mas deve se manter aberta a novas conexões (TEIXEIRA; 

GUERRA, 2002; FULLER-LOVE et al., 2014). 

Em uma rede de aprendizagem, há vários atores comprometidos, e a interação entre 

eles é planejada e gera ações de aprendizagem (ALASOINI, 2008). Isso exige, em maior ou 

menor grau, uma configuração formal e planejada, com a definição do conhecimento a ser 

buscado pela rede, um mapeamento dos processos de aprendizagem e a avaliação dos resultados 

de aprendizagem que retroalimentem as ações da rede (BESSANT; FRANCIS, 1999). Além 

disso, a proximidade, a segurança em participar e o bom gerenciamento da rede, a 
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compatibilidade de objetivos e o trabalho colaborativo são importantes para bons resultados 

(LEFEBVRE et al., 2016). 

Para evoluir do nível da discussão e simples interesse em trocas de informações e 

experiências para a colaboração entre os atores da rede e, inclusive, com outras redes, gerando 

resultados internos e externos, é necessário criar uma agenda de desenvolvimento comum, clara 

e compartilhada, capaz de criar diálogo mútuo, metas compartilhadas e processos de 

desenvolvimento e cocriação de aprendizagem (HAZARIKA, 2008; SANTOS; VAZ; 

VERSIANI, 2017; ALASOINI, 2018). Para essa agenda, pode-se estabelecer objetivos 

coletivos para a rede ou contribuir para objetivos individuais dos seus membros (FULLER-

LOVE et al., 2014). 

Também é preciso que os participantes compreendam a finalidade e os processos da 

rede, de forma que suas expectativas sejam adequadas e sua participação seja ativa e engajada. 

Essa participação, em alguns casos, pode ser estimulada por contratos de engajamento, que 

contemplam as responsabilidades de cada um em relação à rede, especialmente relativos ao 

envolvimento e à contribuição com a rede. Além disso, o participante da rede deve contar com 

uma equipe que suporte suas atividades organizacionais a fim de dedicar tempo ao processo de 

networking na rede sem prejudicar suas demandas internas (TEIXEIRA; GUERRA, 2002; 

FULLER-LOVE et al., 2014). 

Entre os requisitos de uma rede de aprendizagem, é necessário haver nível suficiente 

de confiança mútua, recursos e composição adequados, cooperação, comunicação, 

compreensão sobre os motivos e expectativas de cada um, regras criadas e validadas pelos 

atores, compromisso com o processo, compartilhamento de resultados, estruturas de 

aprendizagem, processos organizados de aprendizagem e critérios de mensuração do 

desempenho da rede (TEIXEIRA; GUERRA, 2002; HAZARIKA, 2008; ALASOINI, 2014; 

2018; BERGH; THORGREN; WINCENT, 2011; FULLER-LOVE et al., 2014; MELO; BECK, 

2015; SANTOS; VAZ; VERSIANI, 2017; GRÜB; MARTIN, 2019). 

Kempner-Moreira e Freire (2020) identificaram na literatura 15 elementos que 

permitem que as redes avancem para o estágio de rede de aprendizagem (Figura 11), são eles: 

confiança, cooperação, coordenação, colaboração, fluxo informacional, estrutura de 

comunicação, autonomia, regras, capital social, capital relacional, agente integrador, avaliação 

multinível, primeiro, segundo e terceiro ciclos de aprendizagem. Alguns desses elementos 

devem estar presentes em todos os estágios da rede, enquanto outros são incorporados de acordo 

com a maturidade dos elementos já presentes.  
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Figura 11 – Elementos para evolução da maturidade das redes organizacionais 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

Ao incorporar todos os elementos, a rede alcança o estágio de aprendizagem. 

Importante observar que mesmo os elementos constantes em todos os estágios (confiança, 

cooperação, fluxo informacional, autonomia e regras) precisam evoluir, de forma que 

acompanhem a dinâmica do momento em que a rede se encontra. A incorporação de novos 

elementos depende da maturidade daqueles que a rede já possui. 

A confiança é um elemento sine qua non de qualquer estágio da rede. Trata-se da 

expectativa de que o outro participante da rede irá cumprir as suas obrigações, se comportar de 

uma maneira previsível, agir e negociar de forma justa, mesmo quando a possibilidade de 

oportunismo está presente (GULATI; STYCH, 2008).  

Em maior ou menor grau, ela deve existir para que a parceria possa ser estabelecida e 

o compartilhamento aconteça, mesmo que no nível de troca (PEREIRA; PEDROZO, 2003; 

BERGH; THORGREN; WINCENT, 2011; ALASOINI, 2014; FULLER-LOVE et al., 2014; 

VITRY; CHIA, 2015; ALASOINI, 2018). A confiança está presente em todos os tipos de rede, 

em menor ou maior intensidade, sendo que algumas redes são sustentadas unicamente por esse 

elemento (GRANDORI; SODA, 1995). 
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O desenvolvimento da confiança é multidimensional (BESSANT et al., 2012) e se 

desenvolve com o relacionamento. É ela que torna as interações e a colaboração entre as 

organizações mais fácil e possível, mas isso parte de um interesse próprio nas relações, para 

depois avançar para o interesse coletivo (MENDES, 2008; FULLER-LOVE et al., 2014). 

Bessant et al. (2012) apresentam três tipos de confiança que desempenham papel 

fundamental em cada um dos estágios da rede: (i) confiança do compromisso, relacionada ao 

processo de formação inicial da rede; (ii) confiança de competência, resultado dos processos 

dinâmicos e bem-sucedidos de formação da rede, como a interação e o feedback competente; e 

(iii) confiança complementar, baseada em fortes relacionamentos interpessoais.  

O fortalecimento da confiança é primordial para que as redes possam alcançar a 

maturidade de rede de aprendizagem, pois, por meio dela, os atores reduzem a complexidade 

das interações, como um mecanismo que alivia suas escolhas baseado no que já se conhece, 

tornando-se elemento essencial de todo sistema de interação (MOTA, 2016). 

Outro conceito central para as redes é a cooperação (PERIM; ZANQUETTO FILHO, 

2010), atuação em conjunto em um projeto específico de curto prazo para alcance de um 

benefício coletivo, com o compartilhamento de informações. Não há a necessidade de 

compartilhamento de recursos, poder e missão (CASTRO; GONÇALVES, 2013). É por meio 

da dela que as organizações conseguem melhorar suas capacidades, baseadas em relações de 

interdependência para aprimorar a eficácia organizacional (PEREIRA; PEDROZO, 2003).  

A cooperação tende a crescer conforme a rede se solidifica, já que os partícipes 

percebem que cooperar melhora os resultados coletivos e individuais. Esse elemento auxilia a 

fluidez da comunicação, a construção de objetos de aprendizagem, o desenvolvimento dentro 

da rede, além de aumentar a confiança nos parceiros (ALASOINI, 2014).  

Ao cooperar, é possível vencer a rápida obsolescência dos produtos/serviços, ampliar 

e identificar as competências necessárias para a conquista de vantagem competitiva com mais 

agilidade e qualidade. Redes de aprendizagem demandam o desenvolvimento de novas formas 

de cooperação entre as organizações que a compõem e com outras redes (FULLER-LOVE et 

al., 2014; ALASOINI, 2018). Por esse motivo, a cooperação deve ser desenvolvida conforme 

a rede se solidifica (ALASOINI, 2014). 

Em uma rede organizacional o fluxo informacional é outro elemento significativo 

(HENRIQUES, 2012), pois sua formação geralmente tem por base a troca de informações – 

primeiro estágio da rede (HUMAN; PROVAN, 1997). Isso requer que haja um fluxo confiável 

e detalhado, de forma que as informações sejam analisadas e disseminadas em tempo hábil para 

subsidiar a tomada de decisões (TRINDADE, 2015).  
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Quanto mais complexa se torna a rede, maior o fluxo de informações, fato que 

demanda o fortalecimento constante desse elemento, estabelecendo um processo de 

comunicação eficiente, eficaz e aberto, com oportunidades para feedback entre os atores da 

rede. A consolidação da comunicação promove a aprendizagem organizacional por meio de 

uma reflexão contínua sobre a estrutura e os processos da rede (GOLDSTEIN et al., 2017). 

Além disso, quanto mais complexo for o fluxo de informações, mais exigirá uma estrutura 

organizacional compatível, definida e formalizada (TEIXEIRA; GUERRA, 2002). 

Uma das premissas das redes organizacionais é a autonomia dos atores, apesar de sua 

interdependência na rede. Isso significa que são estabelecidas relações não hierárquicas 

(TRINDADE, 2015), ou seja, apesar de buscarem resultados coletivos para a rede, as 

organizações asseguram sua capacidade de escolher estratégias e soluções distintas. Mesmo 

sendo motivados a pensarem e a agirem coletivamente, está assegurada aos participantes da 

Rede a autonomia estratégica e de tomadas de decisão (GOLDSTEIN et al., 2017). 

Entretanto, é preciso ter a consciência de que participar de uma rede implica perda 

relativa da liberdade, já que não se opera literalmente sozinho (PERIM; ZANQUETTO FILHO, 

2010), e que as redes possuem dinâmicas próprias as quais prevalecem sobre as decisões 

individuais dos partícipes (TRINDADE, 2015). Os atores precisam entender, compartilhar e 

reconhecer sua responsabilidade no funcionamento da rede, sem esquecer de seus valores e 

princípios (FULLER-LOVE et al., 2014).  

As regras devem ser claramente estabelecidas e definidas desde o início da formação 

da rede. Ao atuar com diversidade de atores, torna-se requisito básico que as diretrizes estejam 

postas para todos os partícipes. Essas regras devem considerar formas de adesão à rede, tomada 

de decisão, resolução de conflitos, processamento de informações, captura de conhecimento e 

compartilhamento de ônus e bônus entre os participantes (BESSANT; TSEKOURAS, 2001). É 

importante definir claramente as arenas decisórias e as competências e atribuições de cada ator 

da rede (TRINDADE, 2015). 

A coordenação de uma rede de aprendizagem é complexa, considerando que é 

necessário compreender o processo de aprendizagem e possibilitar uma estrutura efetiva para 

tal. Entretanto, um sistema de coordenação adequado é elemento importante para assegurar a 

ocorrência da aprendizagem, superando impedimentos competitivos e limitações para a 

aprendizagem (SANTOS; VAZ; VERSIANI, 2017). Baseia-se na atuação harmoniosa dos 

participantes para o planejamento e a organização coletiva de diferentes projetos de médio 

prazo, com o compartilhamento de informações e de recursos, de forma a otimizar recursos e a 

alcançar resultados eficientes (CASTRO; GONÇALVES, 2013). 
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O objetivo da coordenação de uma rede de aprendizagem deve ser a facilitação do 

processo de aprendizagem, orientando as organizações da rede a definirem suas necessidades e 

disponibilizar os meios essenciais para que alcancem o aprendizado desejado (TEIXEIRA; 

GUERRA, 2002). O próprio processo de monitoramento e de coordenação da rede gera 

aprendizagem contínua, ao atuar em situações que exigem a resolução de problemas para 

garantir resultados.  

As redes precisam estabelecer um coordenador que tenha o apoio dos atores para 

articular a atuação entre eles (TRINDADE, 2015). Trata-se de um ator que se mantenha em 

posição suficientemente neutra e promova o desenvolvimento das operações da rede 

(ALASOINI, 2014). Essa estrutura precisa ser legitimada pelos membros da rede para que estes 

enxerguem nessa coordenação o direcionador das decisões e das ações a serem tomadas. Ao 

evoluir e amadurecer, a rede pode chegar à autogestão, apoiada por uma governança capaz de 

suprir as necessidades de estruturação da rede. Considera-se que uma coordenação local é mais 

efetiva para a aprendizagem da rede (PIETRI; STEVENSON; CHRISTIE, 2015).  

A coordenação pode ser exercida por pressão, monitoramento e desenvolvimento, 

sendo esta última a que proporciona melhores resultados por meio da estratégia baseada na 

própria aprendizagem (ALASOINI, 2018). Mecanismos de coordenação como contratos, 

regulamentos e procedimentos estruturados promovem as interações sociais e o aumento da 

confiança por meio da redução de riscos e de preocupações dos atores ao participarem da rede 

(LEFEBVRE et al., 2016). 

O capital social é composto das relações provenientes da interação social que 

promovem o desenvolvimento da visão e linguagem compartilhadas, o aumento da confiança e 

a estruturação da rede para a produção de bem comum (PUTNAM, 1993). Possibilita a 

formação das redes, a estruturação das normas e o aumento da confiança, traços da vida social 

das organizações que facilitam ações de cooperação necessárias para alcançar os objetivos 

comuns dos membros da rede (PUTNAM, 1993). Os mecanismos de coordenação e controle 

social promovem relações profundas e estáveis (GRANDORI; SODA, 1995), e o capital social 

é condição necessária para que os atores de uma rede alcancem seus objetivos. Quanto mais 

denso for o capital social, maior possibilidade de gerar valor para a rede (NEVES; 

DANDOLINI; FREIRE, 2017). 

Encontros frequentes e regulares são importantes para o desenvolvimento de capital 

social e do processo de formação e sustentabilidade da rede, pois permitem que as relações 

entre os membros sejam estabelecidas e aceleradas, a confiança seja fortificada e os membros 

tornem-se proativos nas relações de network. Recomenda-se que a participação nas reuniões da 
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rede seja obrigatória, sob pena de criar um sentimento de isolamento em comparação com 

outros membros da rede (KRAKER et al., 2013; FULLER-LOVE et al., 2014).  

O capital social advindo da interação social estimulada por reuniões regulares promove 

o desenvolvimento da visão e da linguagem compartilhadas, tão importantes para a promoção 

da aprendizagem. Já a deficiência do capital social resulta em aprendizagem aquém do esperado 

(LEFEBVRE et al., 2016; SANTOS; VAZ; VERSIANI, 2017; GRÜB; MARTIN, 2019). 

Ressalta-se que o capital social deve viabilizar a ampliação do capital relacional e a 

disseminação das lições aprendidas aos que não estão participando efetivamente da rede, ou 

seja, as comunidades profissionais dos atores da rede (PIETRI; STEVENSON; CHRISTIE, 

2015). 

Ao intensificar as interações e o compartilhamento do conhecimento, as redes 

precisam de uma estrutura de comunicação capaz de permitir que esses processos sejam 

efetivos, chegando a todos os atores no momento certo e nas condições adequadas (GRÜB; 

MARTIN, 2019). Em ambientes de rede, as estruturas de comunicação são elementos 

importantes que viabilizam tanto o fluxo de informações quanto a eficiência do processo de 

comunicação, vistos como integradores poderosos em relações organizacionais (GRANDORI; 

SODA, 1995).  

Compõem a estrutura de comunicação os sistemas de informação, estruturas 

automatizadas ou manuais responsáveis por coletar, analisar e processar informações internas 

e externas para subsidiar a tomada de decisões, por meio de um processo contínuo de 

comunicações. São integradores poderosos em relações organizacionais, pois, além de 

reduzirem custos de comunicação, aumentam a velocidade e a capacidade de gerar, captar, 

disseminar e arquivar informações, de forma que possibilitam maior segurança na tomada de 

decisões e aumentam a confiança dos partícipes pelo acesso que possibilitam ao conhecimento 

da rede (LIMA FILHO, 1970; GRANDORI; SODA, 1995).  

Uma estrutura adequada de comunicação promove feedbacks constantes e efetivos, 

compartilhamento de informações, conhecimento e aprendizagem (GOLDSTEIN et al., 2017). 

Ao desenvolver habilidades de comunicação, a rede amadurece e fortalece seus processos 

(FULLER-LOVE et al., 2014), ao ponto de uma rede de aprendizagem construir sua identidade 

baseada na comunicação como um de seus pilares essenciais (GRÜB; MARTIN, 2019).  

O capital relacional constitui-se nos conhecimentos, habilidades, procedimentos e 

outros elementos derivados da interação social entre os atores da rede, que se incorporam às 

organizações, com objetivo de promover a inovação e o aumento de vantagem competitiva 

(STEWART, 1998; GONZALEZ BAÑALES; RODENES ADAM, 2008; MARTÍN DE 



126 

 

 

CASTRO et al., 2009; DELGADO-VERDE et al., 2011). É resultante da relação cognitiva 

organizacional, a qual é importante desenvolver relações internas e externas com diferentes 

atores, fixos ou dinâmicos, como forma de gerar resultados para a rede (FREIRE et al., 2018). 

Para Martín de Castro et al. (2009), esse capital é específico das relações 

organizacionais e se constitui uma forma superior de conhecimento, pois surge da combinação 

do conhecimento existente na organização com o conhecimento proveniente da relação, 

gerando valor para todos. Desenvolver capital relacional promove o acesso a recursos de 

diferentes tipos e fontes (GONZALES BAÑALES; RODENES ADAM, 2008), gera 

aprendizagem e inovação, melhorando os processos internos e a relação externa (MARTÍN DE 

CASTRO et al., 2009) e gerando valor para as organizações (DELGADO-VERDE et al., 2011). 

Em maior ou menor grau, a aprendizagem está presente em todos os estágios de 

evolução das redes. O que diferencia esses estágios é o ciclo de aprendizagem e a capacidade 

organizacional de aprendizagem. O 1º ciclo de aprendizagem é o ciclo simples, no qual não 

há mudança de valores ou objetivos, apenas correção de falhas identificadas no processo para 

uma adaptação melhorada (ARGYRIS; SCHÖN, 1978). Em termos de capacidade 

organizacional de aprendizagem, o 1º ciclo corresponde a auto-organização, cujas organizações 

possuem disponibilidade para aprender e a capacidade de se adaptarem autonomamente à 

mudança. Destaca a capacidade de ser criativo e inovador por si só. São “[...] agentes diversos 

que aprendem” (MAILLET et al., 2015, p. 2). 

O 2º ciclo de aprendizagem representa o ciclo duplo, no qual, além da detecção e da 

correção de falhas, estabelece-se um processo de interpretação e de compartilhamento de 

informações para a reflexão sobre os problemas, promovendo soluções para coletivas 

(ARGYRIS; SCHÖN, 1978). Trata-se de um processo mais avançado de aprendizagem, em que 

não somente se conserta o erro, mas busca-se a mudança para que ele não mais aconteça. Isso 

equivale à capacidade de autoeco-organização, em que a interação desenvolve a disponibilidade 

para aprender e se adaptar ao outro para alcançar resultados coletivos (MAILLET et al., 2015). 

A colaboração promove aprendizagem e vantagem competitiva (COUGHLAN et al., 

2016). É por meio da colaboração que as redes conseguem evoluir, e isso pressupõe trabalhar 

juntos. Pode ser considerada uma evolução da cooperação e da coordenação, entretanto, não 

são sinônimos (CASTRO; GONÇALVES, 2013), conceituando-se como um “Processo através 

do qual os diferentes atores, com perspectivas distintas sobre um determinado problema, 

exploram de forma construtiva as suas diferenças e procuram soluções que vão para além das 

suas visões limitadas sobre o que é possível” (GRAY, 1989, p. 5). 
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Castro e Gonçalves (2013) evidenciam como principais características da colaboração: 

(i) só funciona se os atores tiverem confiança para interagir; (ii) pressupõe a existência de 

ganhos para ambos; (iii) é mais do que construir consensos, é construir algo novo a partir da 

interação e do trabalho em conjunto para um bem comum; (iv) desenvolve-se por meio de 

negociações formais ou informais. Além disso, o autor apresenta como benefícios da 

colaboração o aumento da confiança, a melhoria da qualidade das soluções, a eficácia do 

compartilhamento de informação e da comunicação e as decisões tomadas em conjunto, não de 

forma impositiva, entre outros. A abordagem colaborativa leva a melhores resultados 

organizacionais e para a rede, por isso, deve ser buscada pelos seus atores. 

Outro elemento a ser incorporado para o estágio de rede de aprendizagem é o chamado 

agente integrador, que produz uma nova realidade por meio da melhoria da comunicação, 

facilitação das conexões e fluxos de informação, reforço da colaboração e estímulo ao 

desenvolvimento de visão compartilhada que apoie e desenvolva a aprendizagem em rede 

(HOLLEY, 2012; GOLDSTEIN et al., 2017). Esses agentes favorecem os relacionamentos 

colaborativos e buscam novas iniciativas dentro e fora das redes (GOLDSTEIN et al., 2017), 

bem como mobilizam recursos e promovem a inovação (PELLING, 2010). 

Para a motivação e a manutenção da efetividade da rede de aprendizagem, deve-se 

estabelecer critérios de avaliação e de mensuração do seu desempenho que sejam claros e 

devidamente monitorados. Além do desempenho, aspectos como motivação, comunicação, 

colaboração e participação devem ser acompanhados e identificados para que não prejudiquem 

a eficácia da rede (TEIXEIRA; GUERRA, 2002). Como a rede pressupõe atores de diferentes 

organizações e em diferentes níveis, o modelo de avaliação multinível apresenta-se como o 

mais adequado. A avaliação multinível é  

Sistema da universidade corporativa em rede, de incentivo, controle e 

monitoramento do processo de aprendizagem multinível (individual, grupal, 

organizacional e de rede) e de gestão multidimensional (educacional, 

institucional e estratégica), composto por variadas etapas e métodos, com 

vistas à melhoria contínua e à gestão por competência, baseadas em dados, 

evidências e resultados mensuráveis. (FREIRE et al., 2021, p. 43) 

Ao implantar e desenvolver os elementos anteriores, a rede está apta a incorporar o 3º 

ciclo de aprendizagem, no qual há um compromisso efetivo com a aprendizagem, com a 

compreensão e a melhoria dos ciclos simples e duplo, e uma busca pela melhoria contínua de 

todos os atores da rede (ARGYRIS; SCHÖN, 1996), alcançando-se mudança de modelo mental 

que gera visão e objetivos compartilhados e preocupação constante com a capacidade de 

aprender individual e coletiva, conhecida como ciclo triplo de aprendizagem (OISAMOJE; 
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IDUBOR, 2013). Significa alcançar a capacidade de coevolução, cujos atores da rede, ligados 

entre si, compartilham uma visão e agem com o mesmo objetivo. É a disponibilidade para 

evoluir coletivamente, a capacidade dos participantes de adaptar seus serviços à estratégia 

coletiva, respeitando suas especificidades (MAILLET et al., 2015). 

Os 15 elementos da rede de aprendizagem foram agrupados em cinco componentes, 

intitulados de bases invisíveis da rede de aprendizagem: confiança, colaboração, comunicação, 

governança multinível e aprendizagem, conforme mostra a Figura 12. Esses componentes 

funcionam como frentes de atuação para que ocorra a evolução para a rede de aprendizagem. 

As redes precisam elaborar estratégias para o desenvolvimento de cada um deles, de forma a 

obter melhores resultados individuais e coletivos para as organizações que a compõem. 

 

Figura 12 – Bases invisíveis da Rede de Aprendizagem 

 
Fonte: Kempner-Moreira e Freire (2021) 

 

Uma rede de aprendizagem deve ser concebida e formalmente estruturada para 

propiciar a aprendizagem de seus atores, individuais e coletivos, e suas respectivas 

organizações. Isso requer uma governança da rede, com responsabilidades e instâncias de poder 

devidamente definidas, bem como processos de avaliação multinível que garantam o fluxo de 

conhecimento entre os participantes (SANTOS; VAZ; VERSIANI, 2017), o que significa 

governar as bases invisíveis da rede de aprendizagem. 

A governança de redes ocupa-se das relações sociais entre atores formalmente 

independentes, mas funcionalmente interdependentes, que se organizam em torno de um 

objetivo comum. Nas redes de aprendizagem, esse objetivo é a aprendizagem em e na rede. O 
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sistema de governança perpassa as relações e as trocas de poder, a estrutura da rede, os 

instrumentos gerenciais e o processo decisório da rede e avança para o compartilhamento de 

valores, a definição de metas coletivas, a criação de linguagem e de visão compartilhadas e a 

aquisição de capacidades organizacionais individuais e coletivas (VITRY; CHIA, 2015).  

Redes de aprendizagem devem ser preferencialmente governadas pelos próprios 

membros da rede, fomentando a autonomia e o controle, garantindo um nível de coordenação 

eficaz e competente para a rede, a aprendizagem e a troca de conhecimento entre os partícipes 

(FULLER-LOVE et al., 2014). Componentes como a confiança, objetivos comuns, visão e 

modelos mentais compartilhados, comunicação e colaboração são essenciais para a governança 

de redes de aprendizagem (VITRY; CHIA, 2015). 

A complexidade das redes organizacionais requer uma governança que leve seus 

partícipes muito além da simples troca de recursos e da participação na tomada de decisão, mas, 

para a compreensão deste e, consequentemente, do aprendizado, para autogovernar sua 

organização alinhada à governança coletiva, pois, somente, assim, os resultados serão mais 

efetivos para seus stakeholders. Nesse sentido, a Governança Multinível (MultiGov) apresenta-

se como o modelo de governança para o contexto de redes organizacionais, e estas como seu 

pressuposto, assim como o estágio de rede de aprendizagem é aquele que potencializa seus 

benefícios. 

 

3.2.2 Considerações sobre Redes de Aprendizagem 

 

Atuar em rede é uma forte tendência em um ambiente dinâmico e cada vez mais 

complexo. Trata-se de uma estratégia que requer mudanças de paradigmas e um novo modelo 

mental e organizacional para suprir e ampliar as competências indispensáveis para a atuação 

nesse novo cenário. A formação de parcerias em diferentes níveis internos e externos contribui 

para uma nova configuração organizacional, não exatamente alinhada às relações hierárquicas 

tradicionais (MAILLET et al., 2015).  

Para atuar efetivamente nesse novo arranjo, composto de múltiplos níveis (instâncias), 

é preciso descentralizar autoridade, distribuir poder e responsabilidades e formar redes 

organizacionais para possibilitar a colaboração entre os diferentes atores (ALCANTARA; 

BROSCHEK; NELLES, 2016). 

A literatura aponta para cinco estágios de maturidade das redes organizacionais, sendo 

o primeiro a rede de troca, instituídas com objetivo de negociar recursos e informações, suas 

ações são isoladas e o nível de comprometimento é baixo. O segundo é o estágio de rede de 
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desenvolvimento, que avança para as parcerias técnicas e educativas, elevando a capacidade 

para a busca de soluções comuns. O terceiro estágio é o da rede de expansão, que compartilha 

recursos e dados dos clientes para trocar informações, tecnologias e oportunidades. O quarto 

estágio é a rede de ação, que desenvolve conjuntamente novos conhecimentos, produtos e 

atividades, promovendo uma colaboração e uma interação que fomenta a troca de 

conhecimentos e tecnologias (TRINDADE, 2015; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020). O 

último estágio de evolução é a rede de aprendizagem, na qual o principal objetivo é a criação 

e o compartilhamento do conhecimento em e na rede, promovendo a transformação do 

indivíduo, das suas ações no ambiente de trabalho, das organizações e do seu impacto sobre a 

sociedade (KNIGHT, 2002; ALASOINI, 2014; KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020). 

Algumas redes são formadas com o simples objetivo de troca, sem ambição de 

evolução. No entanto, entende-se que as redes devam evoluir do estágio de troca para a 

aprendizagem, já que o aprender passa a ser um dos objetivos da rede e não somente um dos 

seus resultados. Nesse estágio, são incorporados processos que promovem a aprendizagem em 

e na rede por meio de agentes integradores e de um sistema de educação corporativa em rede 

que garanta que atores internos e externos se beneficiem deste que se designa como o ápice de 

uma rede. Dessa forma, os ganhos de estar em uma rede são ampliados e fortalecidos, e os 

partícipes potencializam suas competências dinâmicas para atuar em novos contextos 

organizacionais. 

Sempre que a rede puder evoluir, aumenta-se os ganhos para os atores em termos de 

resultados obtidos por meio da rede. Para essa evolução, alguns elementos precisam ser 

incorporados e/ou ampliados, a fim de que a rede amadureça e se robusteça. No estágio de rede 

de aprendizagem, todos os elementos devem estar ativos: confiança, cooperação, coordenação, 

colaboração, fluxo informacional, estrutura de comunicação, autonomia, regras, capital social, 

capital relacional, agente integrador, avaliação multinível, e ainda os três ciclos de 

aprendizagem (KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020).   

Esses elementos foram agrupados em cinco componentes, intitulados bases invisíveis 

da rede de aprendizagem: confiança, colaboração, comunicação, governança multinível e 

aprendizagem. São denominados de bases invisíveis por serem subjetivos, mas presentes, como 

alicerces que sustentam as redes e sua evolução.  

A atuação em rede deve levar em consideração o estágio de maturidade, a fim de que 

se construa um processo de incorporação desses elementos e a consequente evolução da rede. 

Ambientes dinâmicos e competitivos demandam o estágio de rede de aprendizagem, em que 

aprender uns com os outros amplia vantagens competitivas, gerando, renovando e disseminando 
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conhecimentos para a inovação e as interações entre os stakeholders (FREIRE; KEMPNER-

MOREIRA; HOTT JR., 2020). 

Nesse paradigma, há a necessidade de uma governança dessa rede de aprendizagem, 

como forma de garantir a efetividade da aprendizagem em rede. A governança é um elemento-

chave na eficiência e na eficácia das redes organizacionais (PROVAN; KENIS, 2008; 

WEGNER; KOETZ, 2016; WEGNER; FACCIN; DOLCI, 2018), pois propicia que os atores 

se comprometem a gerar os resultados para os quais a rede foi formada, por meio de uma 

estrutura projetada para o crescimento do capital social e relacional, necessário para sua 

manutenção e fortalecimento (ALVAREZ; PILBEAM; WILDING, 2010; WILLEM; 

GEMMEL, 2013; BERNSTEIN, 2015; TANG et al., 2017; STOREY et al., 2018). 

Como um sistema complexo, a formação de redes organizacionais deve estabelecer 

um sistema de governança que coordene e controle a ação conjunta para a eficácia da rede 

(PROVAN; KENIS, 2008; ROTH et al., 2012). A governança é considerada como um processo 

evolucionário da rede e seus atores, pois a rede propicia a cocriação de conhecimento e a 

cooperação dentro da própria rede, sendo a governança um processo emergente de 

aprendizagem (DE NONI; GANZAROLI; ORSI, 2013; MASIELLO; IZZO; CANORIO, 

2015). 

Ao interagir na rede, os membros aprimoram os mecanismos de governança para 

aumentar a eficiência de suas relações, definindo padrões de controle e de mecanismos de 

coordenação que norteiam e fomentam a cooperação entre os atores participantes (COLOMBO; 

FRANCALANCI, 2003).  

A interação promovida pela MultiGov possibilita aos atores da rede uma oportunidade 

rica de aprendizagem, que retroalimenta a própria rede e a governança em seus múltiplos níveis, 

em um processo dinâmico e contínuo de aprendizagem em e na rede (FREIRE; KEMPNER-

MOREIRA; HOTT JR., 2020). 

As redes organizacionais assumem papel de destaque nesse modelo, pois 

potencializam ganhos em eficiência por meio da (i) identificação de problemas e oportunidades, 

produzindo soluções flexíveis que permitem o seu ajustamento consoante à complexidade e à 

variedade dos problemas, isto é, favorecem a governança proativa; (ii) partilha a agregação de 

informação e de conhecimento entre atores, que se transformam numa mais-valia na formulação 

de políticas; (iii) estabelecimento de um quadro para a formação de consensos ou para a 

minimização dos conflitos entre atores; (iv) redução do risco de resistência dos atores à 

implementação das políticas acordadas (PEREIRA, 2014, p. 9). 



132 

 

 

Ao analisar os elementos de estruturação da Governança Multinível (MultiGov), 

observa-se fortemente a presença de todos os elementos da rede de aprendizagem. Para 

instanciação da governança multinível, é substancial que redes organizacionais (internas e 

externas) sejam formadas, sob risco de não se conseguir a fluidez e o dinamismo característicos 

ao modelo. Essas redes não são estruturas hierárquicas, mas espaços descomplicados de 

interação e de ações coletivas integradas. 

Sendo assim, quanto maior o estágio de maturidade da rede, maiores serão os 

benefícios proporcionados pela Governança Multinível (MultiGov). A rede de aprendizagem 

proporciona aos atores a estrutura, o ambiente e a maturação necessários para a estruturação da 

Governança Multinível (MultiGov), contribuindo com os elementos que possibilitarão o 

equilíbrio entre autonomia e responsabilidade, capaz de promover a geração de valor coletivo 

para todos os stakeholders direta ou indiretamente envolvidos. Esse equilíbrio é um dos maiores 

desafios do modelo, ao mesmo tempo que é um dos maiores benefícios e o grande diferencial 

ao tratar de problemas complexos. 

Os resultados das análises teóricas da tese, até aqui apresentados, fundamentam os 

estudos para sua aplicação em organizações ou sistemas públicos e privados. Porém, para 

responder à questão de pesquisa – Como a Governança Multinível (MultiGov) pode contribuir 

para a governança da segurança pública brasileira? – faz-se necessário descrever os desafios da 

governança pública brasileira, seu marco legal e compreender a inter-relação com os elementos 

da Governança Multinível e as redes organizacionais, bem como o contexto da segurança 

pública. Esse arcabouço será analisado na próxima seção. 

 

3.3 A GOVERNANÇA PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Kissler e Heidemann (2006) descrevem a governança pública como um sistema que 

assume importância ao fomentar e propiciar soluções inovadoras aos problemas sociais e à 

criação de um futuro sustentável, por meio de redes intra e interorganizacionais de coordenação 

e de cooperação entre o conjunto de atores envolvidos.  

Assim como nas organizações privadas, as boas práticas da governança são pauta dos 

gestores públicos desde a década de 1980. Entretanto, assume relevância cada vez maior com 

os cidadãos cobrando maior transparência e efetividade da coisa pública. Ao valorizar o setor 

público, a governança promove melhor aplicação dos recursos, maior transparência e avaliação 

das políticas públicas, viabilizando o retorno dos impostos arrecadados em forma de bens e 



133 

 

 

serviços úteis para a sociedade, intensificando as redes de governança e responsabilidades dos 

gestores (PEREIRA et al., 2017). 

Nesse sentido, os órgãos públicos têm buscado na governança elementos que garantam 

resultados para o bem comum, por meio de novas formas de gerenciamento da coisa pública 

que considerem aspectos sociais, econômicos e políticos em redes de compartilhamento e de 

cooperação entre atores públicos, privados, comunitários e a sociedade (KEMPNER-

MOREIRA; FREIRE; AIRES, 2018).  

O TCU é a referência de governança pública para os órgãos e entidades da 

Administração Pública Brasileira. Em seu Referencial Básico de Governança, o órgão evoca o 

respeito aos princípios da boa governança para que a gestão pública busque maior efetividade 

e economicidade, por meio de processos de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, 

tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas (TCU, 2014). 

Nesse documento, afirma-se que a Governança Pública  

[...] pode ser entendida como o sistema que determina o equilíbrio de poder 

entre os envolvidos – cidadãos, representantes eleitos (governantes), alta 

administração, gestores e colaboradores – com vistas a permitir que o bem 

comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos. (TCU, 2014, p. 

21)  

Sendo assim, a governança tem avançado como estratégia para garantir bons resultados 

para a sociedade.  

Entretanto, o próprio TCU entende que esses avanços ainda não são suficientes para 

atender às demandas da sociedade brasileira, especialmente no que se refere à formação de 

redes de cooperação entre os atores envolvidos (público, privado e terceiro setor) (BRESSER-

PEREIRA, 2007; MATIAS-PEREIRA, 2010; TCU, 2014).  

O Sistema de Governança do TCU para órgãos e entidades da administração pública 

aponta como diversos atores interagem para a boa governança, por meio de estruturas 

administrativas (instâncias), processos de trabalho, instrumentos (ferramentas, documentos), 

fluxos de informação, avaliação, direcionamento e monitoramento da organização (TCU, 

2014), como apresentado na Figura 13. Interessante notar que a governança e a gestão 

convergem uma para a outra, a fim de obter o melhor resultado para os atores envolvidos. 
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Figura 13 – Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública 

 
Fonte: TCU (2014, p. 28) 

 

O sistema envolve três funções básicas: (i) avaliar ambientes, cenários, desempenhos 

e resultados; (ii) direcionar e orientar ao alcance dos objetivos estabelecidos; e (iii) monitorar 

resultados, desempenho e cumprimento de políticas e planos (TCU, 2014). Essas funções 

dependem de mecanismos que, na governança pública brasileira, foram agrupados em 

liderança, estratégia e controle, cada qual com componentes que contribuem direta ou 

indiretamente para o alcance dos objetivos (Figura 14). Esses mecanismos têm como objetivo 

garantir os princípios da boa governança: legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, 

probidade, transparência e accountability (TCU, 2014). 
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Figura 14 – Componentes dos mecanismos de governança pública 

 
Fonte: TCU (2014, p. 39) 

 

O mecanismo Liderança refere-se ao elemento humano que conduz o processo de 

governança e deve assegurar “[...] pessoas íntegras, capacitadas, competentes, responsáveis e 

motivadas ocupando os principais cargos das organizações e liderando os processos de trabalho 

[...]” (TCU, 2014, p. 37), com a existência de condições mínimas para o exercício da boa 

governança.  

A Estratégia envolve aspectos como  

[...] escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes 

interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da organização; 

avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; 

definição e monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo; 

alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio e 

organizações envolvidas ou afetadas. (TCU, 2014, p. 37) 

O que garante a condução da boa governança por meio de um processo alinhado às 

expectativas organizacionais e de seus diversos stakeholders. 

O Controle permite garantir a transparência e a accountability, princípios básicos da 

governança. “Envolve, entre outras coisas, a prestação de contas das ações e a responsabilização 

pelos atos praticados” (TCU, 2014, p. 37). 

Para cada componente, o Referencial do TCU apresenta práticas de governança básicas 

que devem ser exploradas pela administração pública (TCU, 2014). Entre os componentes 

estabelecidos para cada mecanismo, é possível observar a relação com os oito princípios da boa 
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governança preconizados pela United Nations Economic and Social Commission for Asia and 

the Pacific (UNESCAP): participação, orientação a consensos, accountability, transparência, 

responsividade, eficiência e efetividade, estado de direito, equidade e inclusão (TCU, 2021). 

Desde 2017, o TCU tem avaliado a governança no setor público como forma de 

conhecer e de estimular as boas práticas de governança, incorporando essa avaliação no 

processo de prestação de contas anual por meio de um questionário estruturado em três grupos 

de governança (liderança, estratégia e controle) e dois de gestão (operações e resultados). O 

último resultado apresentado foi o de 2018, que unificou quatro levantamentos de governança 

(pessoas, TI, contratações e governança pública) em 498 organizações públicas respondentes 

(TCU, 2020). 

Pereira et al. (2017, p.21) ressaltam que “[...] uma legislação eficiente voltada para 

uma gestão baseada em governança aumenta o poder de mudança no papel do Estado, voltando 

seus resultados para atender demandas mais precisas referentes ao coletivo social”. Nesse 

sentido, o Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017, dispõe sobre a política de governança 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2017). Apesar de 

ser direcionado para a Administração Pública Federal, serve de orientação para outras instâncias 

de poder. Tramita no Congresso Nacional, desde 2017, o Projeto de Lei n. 9.163, que amplia 

para todos os demais Poderes e entes federativos o mesmo conjunto de princípios e diretrizes 

de governança pública definidos para o Poder Executivo Federal (BRASIL, 2018a). 

No Decreto n. 9.203/2017, a governança pública é definida como o  

[...] conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 

avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 

prestação de serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2017, art. 2º, § I). A governança é 

voltada para garantir valor público e é definida pelo decreto como  

[...] produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades 

de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades 

ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da 

sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários 

legítimos de bens e serviços públicos (BRASIL, 2017, art. 2º, § II) 

Orienta para a alta administração dos órgãos e entidades a implementação e a 

manutenção dos mecanismos, instâncias e práticas de governança alinhados ao Decreto, 

incluindo ao menos: formas de acompanhamento dos resultados; soluções para melhoria do 

desempenho das instituições; instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado 

em evidências (BRASIL, 2017). 
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O decreto estabelece o Comitê Interministerial de Governança (CIG), órgão colegiado 

responsável por assessorar o Presidente da República na condução da política de governança, 

além de criar e de recomendar o uso das Diretrizes Gerais e os Guias para toda a administração 

pública, bem como instrumentos para implementar a melhoria da Governança Pública. Sua 

composição, competências e estruturação foram atualizadas no Decreto n. 9.901/2019. O CIG 

acompanha a evolução da aplicação de suas recomendações e de outras iniciativas para 

melhorar a governança, de forma estratégica, não operacional, a fim de obter uma visão geral 

da implementação da política de governança para garantir sua adequada condução (BRASIL, 

2017). Toda essa dinâmica da governança pública estabelecida pelo Decreto n. 9.203/2017 é 

representada na Figura 15. 

 

Figura 15 – Dinâmica da internalização de boas práticas de governança 

 
Fonte: Brasil (2018a, p. 60) 

 

Por ser a governança um tema transversal, o Decreto prevê a possibilidade de 

participação de representantes de outros órgãos e entidades, sem direito a voto, mas com 

oportunidade de encaminhamento de propostas ao CIG, que funciona como uma “porta de 

entrada” para as soluções de problemas comuns, recebendo estas propostas e elaborando 
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recomendações, manuais, guias e resoluções para os órgãos e entidades competentes, 

coordenando a política de governança (BRASIL, 2018a).  

Compete ao CIG propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais; aprovar 

manuais e guias para a implementação da governança pública; aprovar recomendações aos 

colegiados temáticos para garantir a coerência e coordenação dos programas e das políticas de 

governança; incentivar e monitorar melhores práticas de governança; expedir resoluções 

necessárias ao exercício de suas competências (BRASIL, 2017). 

Órgãos, entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional devem instituir suas Comissões Internas de Governança, seguindo as orientações 

do CIG e do Guia da Política de Governança Pública (BRASIL, 2018a), a fim de promover e 

monitorar a política de governança em seus respectivos órgãos e entidades, estabelecer, manter, 

monitorar e aprimorar o sistema de gestão de riscos e controles internos, bem como o programa 

de integridade, responsável pela promoção de medidas e ações institucionais destinadas à 

prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, além de seguir 

todas as orientações estabelecidas pelo CIG. É o Comitê Interno quem elabora os planos de 

governança e orientam o preenchimento do Levantamento Integrado de Governança 

Organizacional Pública (IGG) do TCU (BRASIL, 2017). 

O Decreto n. 9.203/2017 corrobora com os mecanismos estabelecidos pelo TCU 

(liderança, estratégia e controle) e os estipula como princípios da governança pública. Segundo 

o Guia da Política de Governança Pública, que detalha os elementos definidos no decreto, os 

princípios e a diretrizes de governança pública foram definidos a partir de recomendações atuais 

de organizações internacionais ligadas à governança, como a OCDE e o Banco Mundial, de 

referências de governança do TCU e de uma revisão da literatura especializada. São princípios 

da governança pública no Brasil (BRASIL, 2017; 2018a):  

(i) capacidade de resposta – competência de uma instituição pública de atender de 

forma eficiente e eficaz às necessidades dos cidadãos, inclusive antevendo 

interesses e antecipando aspirações;  

(ii) confiabilidade – capacidade das instituições de minimizar as incertezas para os 

cidadãos nos ambientes econômico, social e político;  

(iii) integridade – refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, 

princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público 

sobre os interesses privados no setor público;  
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(iv) melhoria regulatória – desenvolvimento e a avaliação de políticas e de atos 

normativos em um processo transparente, baseado em evidências e orientado pela 

visão de cidadãos e partes diretamente interessadas;  

(v) prestação de contas e responsabilidade – vinculação necessária, notadamente na 

administração de recursos públicos, entre decisões, condutas e competências e seus 

respectivos responsáveis. Trata-se de manter uma linha clara e objetiva entre as 

justificativas e os resultados da atuação administrativa, de um lado, e os agentes 

públicos que dela tomarem parte, de outro; e  

(vi) transparência – compromisso da administração pública com a divulgação das suas 

atividades, prestando informações confiáveis, relevantes e tempestivas à sociedade.  

Para atender a esses seis princípios foram estabelecidas 11 diretrizes para a governança 

pública brasileira que servem como uma fonte mínima de inspiração para atitudes concretas. 

Princípios e diretrizes estão diretamente relacionados, conforme mostra o Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Princípios e Diretrizes da Governança Pública Brasileira 

PRINCÍPIOS DIRETRIZES 

Capacidade de resposta 

Direcionar ações na busca de resultados para a sociedade com soluções 

tempestivas e inovadoras, respeitando a limitação de recursos e a 

mudança de prioridades. 

Promover a simplificação, a modernização e a integração dos serviços 

públicos, especialmente por meios eletrônicos. 

Confiabilidade 

Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os 

resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as 

diretrizes estratégicas sejam observadas. 

Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração 

entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, 

preservar e entregar valor público. 

Integridade 

Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração 

para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância 

com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades. 

Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que 

privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos 

sancionadores. 

Melhoria regulatória 

Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

políticas públicas aferindo custos e benefícios. 

Manter processo decisório orientado por evidências, conformidade 

legal, qualidade, desburocratização e apoio à participação da sociedade. 

Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas 

regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência. 

Prestação de contas 
Definir formalmente as funções, as competências e as 

responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais. 

Transparência 

Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das 

atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o 

acesso público à informação. 
Fonte: Elaborado pela autora desta tese com base em Brasil (2017) e Brasil (2018a) 
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Com base nas orientações do Decreto n. 9.203/2017, os órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional devem adequar suas estruturas 

de governança aos princípios, diretrizes, mecanismos, instâncias e práticas, a fim de garantir o 

alcance de resultados de valor público para a sociedade. Entre os órgãos que devem moldar sua 

estrutura de governança, está o Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela 

Segurança Pública no Brasil, área de estudo desta tese. Antes, porém, convém analisar a inter-

relação dos princípios e diretrizes da governança pública com os pressupostos teóricos e 

diretrizes da Governança Multinível (MultiGov). Afinal, o próprio Guia da Política de 

Governança Pública aponta a governança multinível como uma proposta viável para a realidade 

brasileira (BRASIL, 2018a). 

 

3.3.1 A Governança Multinível (MultiGov) no Contexto da Governança Pública Brasileira 

 

Os princípios e diretrizes estabelecidos para a Governança Pública Brasileira podem 

ser alcançados tanto pela governança tradicional quanto por modelos contemporâneos que 

contemplam múltiplos níveis. Ao analisar os elementos da governança pública e da Governança 

Multinível (MultiGov), é possível inferir que os dois modelos estão inter-relacionados de modo 

transversal que perpassa e entrelaça todos esses elementos. Neste capítulo aponta-se essa inter-

relação, analisando a viabilidade do modelo MultiGov para resultados efetivos. 

O princípio da capacidade de resposta, que visa não somente a atender, mas a antever, 

os interesses e as necessidades dos cidadãos (BRASIL, 2018a) pode ser beneficiado da 

composição preconizada pela MultiGov, mapeando e incluindo nas decisões as diferentes 

partes interessadas (BANCE; CHASSY, 2017), já que quanto maior a diversidade de atores, 

maior a abrangência da resposta do governo (NEWIG; FRITSCH, 2009; DI LUCIA; 

KRONSELL, 2010; JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018). Por meio das redes colaborativas e 

de uma comunicação efetiva entre esses stakeholders, é possível conhecer e conciliar as 

diferentes necessidades da sociedade e atendê-las, reforçando o acoplamento que produz maior 

engajamento e melhores resultados (BENZ; EBERLEIN, 1999; BENZ; ZIMMER, 2010) para 

o bem comum, principal objetivo de uma boa governança (VAZ; REIS, 2017). 

Termo bastante exaltado no Brasil nos últimos tempos, além de prevenir a corrupção 

e fortalecer padrões morais de conduta, a integridade tem como principal objetivo permitir que 

o cidadão esteja no centro das decisões e ações públicas, e os entes públicos estejam envolvidos 

na busca de soluções inovadoras para o bem comum (BRASIL, 2018a), um dos pressupostos 

teóricos da MultiGov. Esse pressuposto é tão aderente ao princípio da integridade que prevê 
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que ações de transparência, tomada de decisão inclusiva e participativa, prestação de contas, 

equidade e segurança de todos os envolvidos fazem parte de sua definição (JUERGES; 

LEAHY; NEWIG, 2018). Além disso, o pressuposto da responsabilidade, autonomia e poder 

promove o senso de boa conduta, pois suas decisões e ações refletem a reputação do ente 

público e suas relações, o que o impulsiona a agir para o bem coletivo (LION; MARTINI; 

VOLPI, 2004; DIVAY; PAQUIN, 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014). 

O princípio da confiabilidade visa a garantir o alinhamento das decisões e ações aos 

objetivos estratégicos estabelecidos em leis e decretos e a comunicá-las à sociedade por meio 

de um diálogo aberto e honesto com a sociedade para aumentar a confiança nas instituições e 

reduzir o nível de incerteza de sua atuação (BRASIL, 2018a). Para a MultiGov, a confiabilidade 

é condição necessária para trabalhar em múltiplos níveis, afinal a formação de redes intra e 

interorganizacionais depende da confiança entre os atores, em um processo de interação capaz 

de fortalecer as relações e gerar aprendizado mútuo, em um processo cíclico de ampliação da 

confiabilidade (BATES et al., 2013; BANCE; CHASSY, 2017; DEN BOER; DIEPERINK; 

MUKHTAROV, 2019; MONIOS, 2019). Nesse sentido, a composição também amplia a 

confiabilidade ao incluir todos os atores interessados, o que contribui para o conhecimento das 

instituições por meio da participação ativa, bem como para a aceitação das decisões a serem 

implantadas (NEWIG; FRITSCH, 2009; BANCE; CHASSY, 2017). 

A melhoria regulatória orienta que as decisões, as práticas e as avaliações dessas 

ações devem ser conduzidas pela visão dos stakeholders diretamente interessados, ou seja, 

direcionar as políticas e atos normativos para que estes sejam adequadamente implementados e 

alcancem seus objetivos em diferentes níveis. Prevê a participação da sociedade por meio de 

consultas públicas e outros instrumentos, garantindo a percepção de que as leis foram 

desenvolvidas e implementadas, observando-se as demandas dos cidadãos, de forma justa e 

imparcial (BRASIL, 2018a). Ao orientar que os atores diretamente envolvidos sejam 

contemplados nas decisões, ações e avaliações, a MultiGov estimula a composição e a 

diversidade, já que o mapeamento adequado dos stakeholders possibilita que todos sejam 

incluídos e suas necessidades sejam consideradas na elaboração de atos normativos que levem 

a soluções completas e abrangentes (NEWIG; FRITSCH, 2009; DI LUCIA; KRONSELL, 

2010; BANCE; CHASSY, 2017; JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018), soluções essas com 

foco no bem comum, cuja legitimidade passa pela elaboração de regras claras e inclusivas 

(JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018).  

Accountability pública, ou a prestação de contas e responsabilidade, é o dever de 

todo ente público de comunicar aos órgãos competentes e à sociedade sobre a aplicação e os 
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resultados oriundos da administração dos recursos públicos. Trata-se de demonstrar que a 

atuação pública foi efetiva, reflexo da confiabilidade ancorada na melhoria regulatória 

(BRASIL, 2018a). A MultiGov indica, inclusive, a criação de órgãos ou agências de controle e 

prestação de contas para o fornecimento de feedbacks de aplicação dos recursos e os resultados 

advindos dessa aplicação (DĄBROWSKI, 2014). O pressuposto teórico da responsabilidade, 

autonomia e poder prevê que entes públicos devem ter suas funções e responsabilidades bem 

distribuídas, sendo incentivados a buscar soluções inovadoras e prudentes nos mais diferentes 

níveis de atuação (LION; MARTINI; VOLPI, 2004; DIVAY; PAQUIN, 2013). Além disso, na 

MultiGov, a flexibilidade oportuniza o uso responsável e sustentável dos recursos por meio da 

descentralização nos múltiplos níveis de tomada de decisão (NEWIG; FRITSCH, 2009).  

O Guia da Política de Governança Pública aponta a transparência como um dos 

pilares para o governo aberto (open government), cultura de governança centrada no cidadão, 

na qual não apenas as informações são disponibilizadas, mas ocorre uma interação efetiva do 

público com os demais atores da sociedade (BRASIL, 2018a). Nesse sentido, o pressuposto da 

flexibilidade impulsiona o ente público a aplicar os recursos da melhor maneira, o que diminui 

possíveis resistências para a divulgação das ações executadas (NEWIG; FRITSCH, 2009). Ao 

incluir os diferentes atores nos processos, como a consulta pública, por exemplo, a composição 

contribui para o conhecimento e aceitação das decisões e implantações (NEWIG; FRITSCH, 

2009), porém demanda o acompanhamento preconizado pelo princípio da transparência. Por 

fim, a interação preconizada pela MultiGov, aliada ao princípio da transparência que comunica 

efetivamente suas ações, aprimora a aprendizagem entre o governo e a sociedade e fortalece a 

confiabilidade entre os atores. 

A inter-relação dos princípios da governança pública brasileira e os pressupostos 

teóricos da MultiGov são representados na Figura 16. 
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Figura 16 – Inter-relação dos Princípios da Governança Pública com os Pressupostos Teóricos da 

MultiGov 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

Observa-se que todos os princípios da governança pública têm o foco na entrega de 

resultados para os cidadãos. Como principal interessado, é ele quem deve ser a razão das 

estratégias e decisões das ações e serviços públicos. Nesse sentido, deve ser incluído nas 

discussões e, acima de tudo, ser ouvido, a fim de que suas necessidades e interesses sejam 

conhecidos e atendidos pelos entes públicos (BRASIL, 2018a). Entendendo que, quanto mais 

forte o acoplamento, maior o interesse dos atores em participar, colaborar e interagir, e que a 

composição de múltiplos atores leva a decisões mais abrangentes e efetivas, a MultiGov 

possibilita o estreitamento dessas relações, bem como o mapeamento dos diferentes 

stakeholders que devem compor essa rede (NEWIG; FRITSCH, 2009; BENZ; ZIMMER, 2010; 

BATES et al., 2013).  

Além disso, a MultiGov entende que esses atores estão localizados em diferentes 

níveis da estrutura de governança e devem ser interligados por redes intra e 

interorganizacionais, contribuindo colaborativamente para o bem comum, pressuposto da 

Princípios 
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MultiGov que prevê confiabilidade e integridade entre os atores, sistema de regras, 

transparência, prestação de contas (BANCE; CHASSY, 2017; JUERGES; LEAHY; NEWIG, 

2018), todos princípios da governança pública. Essa interação do governo com a sociedade, 

bem como a diversidade de atores, é fundamental para a busca de soluções ótimas de problemas 

complexos, promovendo aprendizagem mútua a partir do conhecimento do outro, do 

compartilhamento de informações e da percepção de pertencimento na resolução de problemas 

comuns e das múltiplas visões envolvidas (NEWIG; FRITSCH, 2009; DI LUCIA; 

KRONSELL, 2010; BATES et al., 2013; BANCE; CHASSY, 2017; JUERGES; LEAHY; 

NEWIG, 2018; DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; MONIOS, 2019).  

Vale ressaltar que a flexibilidade proposta pela MultiGov gera a participação dos 

diferentes níveis existentes, amparada pela definição de responsabilidade, autonomia e poder 

que entende que todos os níveis são atores ativos na busca de soluções inovadoras para o 

interesse coletivo (LION; MARTINI; VOLPI, 2004; NEWIG; FRITSCH, 2009; DIVAY; 

PAQUIN, 2013), melhorando a capacidade de resposta do governo, como preconiza a 

governança pública. 

Além dos seis princípios de governança pública, o Decreto n. 9.203/2017 estabeleceu 

11 diretrizes para nortear ações concretas que possibilitem a instituição desses princípios. Na 

MultiGov, são seis diretrizes que orientam a implantação do modelo (seção 3.1.3), as quais 

também se inter-relacionam com as diretrizes da governança pública. 

A primeira diretriz é considerada uma das mais relevantes do Decreto, pois sintetiza o 

foco no cidadão, por meio de soluções tempestivas inovadoras, que antecipam as necessidades 

da sociedade e respeitem a limitação de recursos, superando essa barreira para proporcionar 

resultados efetivos para o bem comum. O próprio Guia da Política de Governança Pública 

aponta a formação de redes informais e informais como um movimento dos governos, seja por 

conta da crescente complexidade dos problemas, que exigem resposta colaborativas, seja pela 

maior criticidade dos cidadãos quanto aos serviços públicos, ou mesmo pela tecnologia que 

conecta todos os atores (BRASIL, 2018a).  

A MultiGov apresenta como uma de suas diretrizes a formação de redes intra e 

interorganizacionais colaborativas como uma transformação do papel do governo para novas 

estratégias de coordenação e atuação em redes (POTLUKA; LIDDLE, 2014). Essas redes 

devem evoluir do estágio mais simples de troca para o estágio de redes de aprendizagem que 

propulsionam a inovação nas soluções e resultados (KEMPNER-MOREIRA; FREIRE, 2020), 

desenvolvendo o pensamento coletivo da diretriz auto-organização do sistema que coordena 

os atores para o desenvolvimento de soluções coletivas (BENZ; EBERLEIN, 1999; BISARO; 
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HINKEL; KRANZ, 2010; BATES et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; 

WILSON, 2017; MARTI, 2019).  

A aprendizagem em múltiplos níveis, outra diretriz da MultiGov, preconiza que a 

coprodução em múltiplos níveis e com múltiplos atores alcançam melhores resultados 

coletivos, já que favorece o compartilhamento de informações e a multiplicidade de 

competências na busca de soluções inovadoras (ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016; 

DOBBS, 2016; SANDSTRÖM et al., 2020). 

Ao promover a simplificação, a modernização e a integração dos serviços públicos, a 

segunda diretriz propõe a racionalização administrativa, integrando, simplificando e 

gerenciando as estratégias para atender às necessidades dos cidadãos. Isso requer redes de boas 

práticas para compartilhar soluções inovadoras para avançar na integração de ações estratégicas 

(BRASIL, 2018a). Essas redes de boas práticas, denominadas na MultiGov como 

aprendizagem em múltiplos níveis, entendem que as decisões devem se basear em demandas 

coletivas e com a participação de diferentes atores, o que potencializa a troca de experiências 

que leva à melhoria contínua (POTLUKA; LIDDLE, 2014; ALCANTARA; BROSCHEK; 

NELLES, 2016).  

Nesse sentido, também a diretriz integração corrobora que o conhecimento produzido 

em um nível pode influenciar em outros níveis (KORHONEN-KURKI et al., 2013), devendo-

se observar a otimização de recursos que considerem e integrem as prioridades da sociedade 

(YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015), levando à auto-organização do sistema 

(SANDSTRÖM et al., 2020).  

A terceira diretriz, ligada ao princípio da confiabilidade, orienta o planejamento, 

acompanhamento e avaliação de toda a cadeia de valor das políticas públicas, a fim de garantir 

que as diretrizes estratégicas sejam observadas. Isso inclui estabelecer indicadores de 

desempenho e padrões de qualidade dos serviços e políticas públicas (BRASIL, 2018a).  

Na MultiGov, a orientação da descentralização da autoridade é que o planejamento 

seja colaborativo (BATES et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; HENRICHS; 

DE MEZA, 2017), prática amparada também pela integração que deve prever o 

estabelecimento de instrumentos adequados de controle e feedback para que a interação seja 

coesa (BENZ; EBERLEIN, 1999; DĄBROWSKI, 2014). 

Também vinculada ao princípio da confiabilidade, estão a articulação e a coordenação 

dos processos para a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público (o que já 

indica os múltiplos níveis envolvidos), com vistas a entregar valor público. Como diretriz, isso 
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reforça a importância de as instituições desenvolverem as competências requeridas para a 

integração entre os diferentes atores (BRASIL, 2018a).  

Nesse cenário, a governança multinível ganha especial destaque e 

demonstra, mais uma vez, que o foco da política é centrar ações no cidadão – 

vencendo as barreiras institucionais e promovendo o constante diálogo entre 

os níveis e as esferas do setor público. (BRASIL, 2018a, p. 47, grifo nosso)  

Além da diretriz integração, na MultiGov, a distribuição de poder e 

responsabilidades & respeito à autonomia aponta para a mistura de hierarquia e a 

colaboração, em que uma não se sobrepõe à outra, mas atuam conjuntamente para o bem comum 

(CONTEH, 2013; ALCANTARA; MORDEN, 2019), bem como a auto-organização do 

sistema, consciente da necessidade de desenvolver o pensamento coletivo, incentiva a 

participação por meio de ações coletivas (YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015). 

A quinta diretriz pretende fomentar a criação de uma cultura de integridade na gestão 

pública, incentivando o diálogo entre gestores e executores das ações públicas, bem como com 

os beneficiários delas. Essa cultura de integridade deseja levar os entes públicos a lutar contra 

desvios de conduta, adotando práticas inovadoras e elevando a capacidade de respostas 

tempestivas aos problemas da sociedade (BRASIL, 2018a).  

Ao distribuir poder e responsabilidade, respeitando a autonomia, deve-se 

estabelecer mecanismos de consistência, transparência e responsabilidade que garantam 

processos íntegros e consistentes (YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015). Também os 

atores devem interagir para encontrar novas maneiras de buscar coletivamente os resultados 

que a sociedade almeja (DOBBS, 2016; MARTI, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020), elementos 

da diretriz auto-organização do sistema. 

Apesar de indicar a implementação de controles internos, a orientação da sexta diretriz 

é que esses controles devem privilegiar e promover ações de prevenção e não de sanção, já que 

medidas de controle punitivas inibem as boas práticas de gestão pública, e não é esse o intuito 

de uma boa governança. Controle e integridade não são sinônimos, mas controle contribui 

estrategicamente para a boa gestão da integridade, ou seja, são complementares (BRASIL, 

2018a).  

A MultiGov aponta a importância de bons instrumentos de controle, com indicadores 

e metas adequados aos objetivos estratégicos estabelecidos (BENZ; EBERLEIN, 1999; 

DĄBROWSKI, 2014; YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015), até porque esse controle 

serve de base para a colaboração e a integração dos múltiplos níveis (HENRICHS; DE MEZA, 

2017). O controle, quando pensado como instrumento para alimentar ações de prevenção, torna-

se mecanismo de aprendizagem em múltiplos níveis ao estimular que os diferentes atores 
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empenhem esforços simultâneos (ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016) e, a partir das 

lições aprendidas geradas pelos controles internos, busquem soluções que evitem erros futuros. 

As diretrizes relacionadas ao princípio da melhoria regulatória são (i) a avaliação das 

propostas de políticas públicas, como forma de indicar custos e benefícios envolvidos e, se 

necessário, correções no processo de criação, expansão ou aperfeiçoamento dessas políticas; 

(ii) a adoção de um processo decisório baseado em evidências, recomendação constante de uma 

boa governança para que as decisões sejam racionais no uso dos recursos e entregas de 

resultados para a sociedade; e (iii) a revisão dos atos normativos, para que sejam uniformes, 

estáveis, íntegros e coerentes, garantindo que estejam de acordo com as boas práticas 

regulatórias (BRASIL, 2018a).  

A diretriz auto-organização do sistema da MultiGov orienta que a formulação de 

políticas deve considerar os múltiplos atores que serão por ela influenciados, direta ou 

indiretamente, bem como os arranjos decorrentes destas políticas (PIATTONI, 2009). Por meio 

da distribuição de poder e responsabilidades & respeito à autonomia, diferentes atores em 

múltiplos níveis são convidados a deliberar e estabelecer os melhores critérios para os atos 

normativos (MONIOS, 2019), o que implica negociação entre esses atores para a criação de 

regras e metas que equilibrem e integrem as prioridades, elementos da diretriz integração 

(YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015; MARTI, 2019).  

A integração, associada à aprendizagem em múltiplos níveis, promove o 

conhecimento necessário (evidências) para a formulação de políticas adequadas aos objetivos 

estratégicos a serem alcançados. Por fim, se os atores estiverem organizados em redes intra e 

interorganizacionais colaborativas, eles serão capazes de organizar as diferentes demandas 

(STEPHENSON, 2013) e até mesmo mediar ajuda financeira para o alcance de resultados 

(YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015).  

A diretriz relacionada à prestação de contas e à responsabilidade preconiza a definição 

formal de funções, competências e responsabilidades das estruturas e arranjos institucionais 

como premissa para garantir a accountability da governança pública. Como elemento mínimo, 

permite a fiscalização não só dos órgãos competentes, mas da própria sociedade, que pode 

proativamente apontar eventuais desvios (BRASIL, 2018a).  

A MultiGov propõe em sua diretriz distribuição de poder e responsabilidades & 

respeito à autonomia todos os elementos necessários para iniciar o processo de accountability. 

Entretanto, como o modelo é orientado para a colaboração e não para a hierarquia, estimula-se 

que autoridade e responsabilidade sejam descentralizadas nos múltiplos níveis horizontais, 

verticais e transversais de atuação, o que contribui para a responsabilização adequada dos entes 
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públicos (LION; MARTINI; VOLPI, 2004; PIATTONI, 2009; POTLUKA; LIDDLE, 2014; 

DOBBS, 2016; ALCANTARA; MORDEN, 2019; MARTI, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020). 

Como a ONU defende que a governança efetiva demanda instituições inclusivas, 

participativas e transparentes, a última diretriz da governança pública pretende criar canais de 

comunicação efetiva para uma transparência ativa (voluntária), com acesso público à 

informação de forma mais completa, objetiva, confiável, relevante e acessível possível, para 

que a cidadania seja exercida em sua plenitude de conhecimento e participação (BRASIL, 

2018a).  

Ao indicar a adoção de mecanismos de consistência, transparência e responsabilidade, 

a diretriz distribuição de poder e responsabilidades & respeito a autonomia corrobora com 

a importância de estabelecer uma comunicação adequada a todos os atores existentes nos 

diferentes níveis internos e externos (YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015). Essa 

comunicação é facilitada pela integração que aconselha a utilização de instrumentos adequados 

de feedback, considerando cada um dos múltiplos atores (BENZ; EBERLEIN, 1999), elementos 

que podem fortalecer e ser retroalimentados pela aprendizagem em múltiplos níveis 

(ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016). 

A Figura 17 aponta a inter-relação das diretrizes da governança pública brasileira e da 

MultiGov. 
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Figura 17 – Inter-relação das Diretrizes da Governança Pública e da MultiGov 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

A MultiGov respeita os princípios e diretrizes da governança pública, e vai além, pois 

detalha “o como” deve-se instanciá-los na estrutura, nas políticas e na operação da organização. 

Como aponta a literatura, o caminho mais curto e seguro para se alcançar uma estratégia é sua 

implementação por meio do envolvimento ativo dos múltiplos atores do ecossistema, 

estabelecendo parcerias de colaboração para a busca e execução de soluções coletivas 

inovadoras e sustentáveis (KIM, 2006; ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016; 

TOUATI et al., 2019). 

Dessa forma, a partir da revisão e análise da literatura esta tese considera que a 

MultiGov é um meio ágil para a implantação dos princípios e diretrizes da governança pública 

no Brasil, por ser ela um sistema complexo de governança de redes de interações e colaborações 

multiníveis e multidimensionais, que transcende fronteiras entre atores autônomos, 

responsáveis e engajados em processos decisórios colaborativos, coesos e transparentes na 

busca de soluções coletivas para o bem comum. 
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3.3.2 Governança na Segurança Pública do Brasil 

 

No Brasil, o órgão máximo que regulamenta a segurança pública é o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (MJSP), instituído em 1822 por D. Pedro, cujo nome era Secretaria 

de Estado de Negócios de Justiça. O órgão mais antigo do país fez parte da gestão de mais de 

120 chefes de estado, em nove regimes de governo (BRASIL, 2020a).  

Suas competências regimentais estão na Lei n. 13.844, de 18 de junho de 2019, e no 

Decreto n. 9.662, de 1º de janeiro de 2019, destacando-se a defesa da ordem jurídica, dos 

direitos políticos e das garantias constitucionais; a coordenação do Sistema Único de Segurança 

Pública; a defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor; e a promoção da 

integração e da cooperação entre os órgãos federais, estaduais, distritais e municipais e 

articulação com os órgãos e as entidades de coordenação e supervisão das atividades de 

segurança pública (BRASIL, 2020a). 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) é o órgão público superior, 

vinculado ao MJSP, responsável pela segurança pública no país. Criada pelo Decreto n. 2.315, 

de 4 de setembro de 1997, em decorrência da transformação da antiga Secretaria de 

Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, e tem como competência a promoção 

da integração dos órgãos de segurança pública; a promoção da interface de ações com 

organismos governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e internacional; o 

estímulo e a proposição aos órgãos estaduais e municipais da elaboração de planos e programas 

integrados de segurança pública, objetivando controlar ações de organizações criminosas ou 

fatores específicos geradores de criminalidade e violência, bem como estimular ações sociais 

de prevenção da violência e da criminalidade; entre outros (BRASIL, 2020b). 

A Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, criou a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS). A política tem duração prevista de dez anos, com revisão 

bianual, e visa integrar os órgãos de segurança pública para atuarem de maneira cooperativa e 

sistêmica. A PNSPDS dita as ações e metas a serem replicadas por esses órgãos, como por 

exemplo, o planejamento estratégico e sistêmico, o fortalecimento de ações, a formação e 

capacitação continuada e qualificada, a padronização de estruturas, a coordenação, cooperação 

e colaboração dos órgãos de segurança pública dentro de suas respectivas atribuições legais, 

entre outros (BRASIL, 2018b). 

Entendendo que o processo de integração entre as instituições de segurança pública 

deve respeitar a autonomia e promover a mudança de cultura organizacional, a política pretende 

gerar resultados a médio e longo prazo, devendo ser realizado de maneira cuidadosa. Como 
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forma de instigar essa integração, a PNSPDS vincula a liberação de verbas ao cumprimento das 

metas e resultados.  

A Lei também prevê avaliações anuais para verificar a implementação da política, a 

efetividade e os resultados das ações e operações combinadas que, segundo o texto, devem ser 

realizadas em equipe e podem ter natureza ostensiva, investigativa, de inteligência ou mistas. 

Além dos órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, pode contar com a 

participação de outros órgãos, não necessariamente vinculados diretamente aos órgãos de 

segurança pública. Uma das medidas previstas é a integração do sistema de informações, com 

previsão de implantação por todos os órgãos de segurança pública do país. 

O Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), atualizado pelo Decreto n. 

10.822/2021 para o período 2021-2030, apresenta-se como uma resposta ao compromisso do 

Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU) de cumprir os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma proposta de 17 objetivos e 169 metas acordadas 

entre 193 países (BRASIL, 2018c).  

O ODS 16 aponta a necessidade de implantação de ações de promoção de Paz e Justiça, 

garantindo uma boa governança das instituições democráticas. Os ODS 3, 5 e 10 tratam de 

ações relacionadas direta ou indiretamente à segurança pública, como a prevenção e superação 

da violência e do crime, o acesso à justiça. O ODS 17 aponta a necessidade de atuação conjunta 

e coordenada entre os diferentes atores para a efetiva implementação das propostas do plano de 

segurança pública (BRASIL, 2018c).  

Para corresponder ao ODS 17, a PNSPDS instituiu o Sistema Único de Segurança 

Pública (Susp), que prevê “[...] atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos 

de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, em articulação com a sociedade [...]” (BRASIL, 2018c), para as ações de segurança 

pública no Brasil.  

Especialmente na segurança pública, as políticas resultam das interações contínuas e 

complexas entre atores públicos e privados, impulsionando a necessidade latente na formação 

de redes para atender a alta complexidade envolvida (TRINDADE, 2015). 

O Susp tem objetivo criar uma arquitetura uniforme para a segurança pública em 

âmbito nacional, a partir de ações de compartilhamento de dados, operações integradas e 

colaborações nas estruturas de segurança pública federal, estadual e municipal. A segurança 

pública continua sendo atribuição de estados e municípios, é responsabilidade da União a 

criação de diretrizes que serão compartilhadas em todo o país (BRASIL, 2018c). 

https://legado.justica.gov.br/seus-direitos/elaboracao-legislativa/projetos/susp
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Trata-se do sistema de governança da segurança pública no país, por meio da 

padronização de dados, integração de tecnologias, inteligência e operações, tendo o MJSP como 

órgão central, e o Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP), composto de membros 

da sociedade civil, gestores e trabalhadores da área de segurança pública nacional, estadual, 

municipal e privada, como a instância colegiada para debater e validar uma política para o setor 

(BRASIL, 2021).  

O Susp manifesta-se como uma tentativa de formar uma rede com as instituições que 

compõem a segurança pública nacional: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força 

Nacional de Segurança Pública, Secretarias de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros Militar, Agentes Penitenciários e Guardas Municipais. Isso não impede 

que outros integrantes estratégicos e operacionais do segmento de segurança pública sejam 

agregados à rede (BRASIL, 2021), como universidades, conselhos comunitários, entre outros, 

a fim de que as instituições de segurança pública estabeleçam e fortaleçam suas redes internas 

para que estejam aptas a gerar os resultados adequados à sociedade. 

“Cabe ao MJSP, por meio de um sistema de governança compartilhado entre todos os 

integrantes do Susp, exercer a coordenação e garantir a articulação, a cooperação e a integração 

de todos os envolvidos” (BRASIL, 2021, p. 41). 

Sob pacto federativo, os órgãos de segurança do Susp buscam realizar operações 

integradas e combinadas de ações ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas 

(BRASIL, 2021). O compartilhamento de responsabilidades e poder de influência, tanto 

horizontalmente (entre os organismos) como verticalmente (entre os níveis), envolve o 

desenvolvimento de estratégias e políticas públicas, bem como a implementação e realização 

das ações de Segurança Pública (FREIRE; KEMPNER-MOREIRA; HOTT JR., 2020). 

A criação do Susp evidencia a rede como uma estratégia para a efetividade das ações 

de segurança pública. Essa rede pretende gerar resultados a médio e longo prazo, já que a 

integração das instituições que a compõem é algo a ser realizado de maneira cuidadosa e 

respeitosa à autonomia de cada um dos integrantes.  

Entretanto, para o estabelecimento de um sistema integrado de segurança pública, a 

governança emerge como um dos principais desafios a serem superados, pois somente com a 

coordenação de ações, práticas, ferramentas e mecanismos entre todos os stakeholders, além da 

definição de responsabilidades e instâncias de poder será possível alcançar esse objetivo 

(FREIRE; KEMPNER-MOREIRA; HOTT JR., 2020). 

Seguindo as recomendações da Política de Governança da Administração Pública 

Federal Direta, Autárquica e Fundacional, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou a 
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Portaria n. 86, de 27 de março de 2020, que caracteriza o Sistema de Governança do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública (SG-MJSP), com objetivo de organizar o processo decisório 

quanto à gestão estratégica, gestão de riscos e controles internos, integridade, gestão de políticas 

públicas, transparência e gestão administrativa (BRASIL, 2020c). 

Em seu artigo 2º define os termos alta administração, governança pública, política 

pública, política pública em fase de elaboração, política pública em fase de execução, política 

pública em fase de aperfeiçoamento, programa e valor público, conceitos alinhados com o 

Decreto n. 9.203/2017. 

A Portaria descreve o SG-MJSP como o conjunto de práticas gerenciais voltado à 

entrega de valor público para a sociedade, com a finalidade de estabelecer o modelo de tomada 

de decisão sobre planejamento estratégico, políticas públicas, integridade, riscos e controles, 

informação, recursos de tecnologia da informação e comunicação, contratações, pessoal e 

transparência (artigo 3º). 

São objetivos do SG-MJSP (artigo 4º): 

a)  Promover e organizar os mecanismos, instâncias e práticas de governança 

alinhados aos princípios e diretrizes da administração pública federal; 

b)  Promover a implementação e o monitoramento da gestão estratégica; 

c)  Promover a gestão de políticas públicas em todas as suas fases; 

d)  Promover o processo permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela 

alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar 

potenciais eventos de risco que possam afetar a organização, destinado a fornecer 

segurança razoável quanto à realização e seus objetivos; 

e)  Promover adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, 

detecção e punição de fraudes e atos de corrupção com a aprovação, implantação 

e monitoramento de programa de integridade que utilize a gestão de risco para 

identificação prévia e tratamento dos riscos; 

f)  Promover a prestação de contas à sociedade sobre os resultados da atuação do 

Ministério; 

g)  Promover mecanismos para ouvir reclamações e sugestões da sociedade; 

h)  Controlar a carteira de políticas públicas do Ministério; e 

i)  Promover a implementação da gestão de dados e de sistemas de informações. 

Entre os elementos da governança estabelecidos no artigo 5º estão a gestão estratégica, 

a gestão administrativa, a gestão de riscos e controles internos, a gestão de integridade, a gestão 



154 

 

 

de políticas públicas, a gestão de transparência e a gestão de dados e de sistemas de 

informações. Nos artigos 6º a 11 são definidas cada uma destas estruturas. 

Considerando os princípios e diretrizes da governança pública federal fixados no 

Decreto n. 9.203/2017, o PNSP instituiu o Comitê de Governança Estratégica (CEG-PNSP), 

“[...] instância máxima do SG-MJSP do Ministério para avaliar e aprovar as iniciativas de 

gestão estratégica, gestão de riscos e controles internos, gestão de transparência, gestão de 

integridade, gestão de políticas públicas e gestão administrativa” (BRASIL, 2021, p. 39). 

A Figura 18 apresenta a cadeia de valor e os macroprocessos e processos que 

promovem as entregas à sociedade e explicita os processos de governança, gestão e suporte do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

Figura 18 – Cadeia de valor do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
Fonte: Brasil (2021, p. 40) 

 

O grande objetivo das ações do MJSP é garantir a segurança da sociedade por meio da 

integração das forças de segurança pública, amparadas pela governança do PNSP. 

Respectivamente, estados e municípios devem desdobrar sua governança, políticas e planos 

para refletir uma execução coordenada, coesa e integrada ao PNSP, elemento-chave para o 

pleno funcionamento do Susp, respeitando-se a autonomia de cada ente federativo (BRASIL, 

2021). 

A governança das forças policiais apresenta desafios complexos, visto que cada vez 

mais se impõe a necessidade de alinhamento da estratégia de atuação, a manutenção e 

compartilhamento de padrões operacionais e o compromisso necessário com o perfil de ação 

da polícia. Além disso, por sua natureza, as forças policiais têm uma estrutura logística 

descentralizada, onerosa e que emprega um alto contingente policial descentralizado em 
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milhares de unidades com necessidade de tomada de decisão instantânea, o que amplifica o 

desafio para a manutenção do alinhamento orgânico do conjunto das forças (FREIRE; 

KEMPNER-MOREIRA; HOTT JR., 2020; BRASIL, 2021). 

O Comitê Executivo de Governança do PNSP (CEG-PNSP) é o responsável pela 

execução da governança estratégica do MJSP, estruturando e implementando ações 

estratégicas, acompanhando os resultados e orientando novas ações para o PNSP. Essa estrutura 

deve ser replicada nos Estados e Municípios, na pirâmide de governança do PSNP intitulados 

N2 e N3. 

 

Figura 19 – Pirâmide de governança do PNSP com a descrição das reuniões 

 

Fonte: Brasil (2021, p. 43). 

 

Em se tratando da PNSPDS, não somente as forças de segurança pública, mas outros 

atores são envolvidos nesta complexa rede. A Lei n. 13.675/2018 estabelece a criação e 

manutenção dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social e do Conselho Gestor do 

Fundo Nacional de Segurança Pública, que devem ser replicados na União, Estados e 

Municípios. Esses Conselhos são destacados como espaços de interlocução dos órgãos 

integrantes do Susp com a sociedade civil, representantes do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil, e deve contar com 

representantes da sociedade civil organizada e de representantes dos trabalhadores. No caso do 

PNSP, são partícipes da sua governança (BRASIL, 2021). 
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Figura 20 – Pirâmide de governança do PNSP com a participação dos Conselhos 

 

Fonte: Brasil (2021, p. 44) 

 

Cada Conselho tem suas competências estabelecidas em legislação específica, e 

participam efetivamente da governança com orientações, monitoramento e auxílio na tomada 

de decisões. Outros colegiados podem ser estabelecidos e incentivados pelos governos federal, 

estaduais e municipais com diferentes organismos e atores, a fim de promover ação conjunta e 

coordenada para alavancar os resultados de valor para a segurança pública, lembrando que todos 

tornam-se “partícipes da sua governança” (BRASIL, 2021, p. 43). 

 

3.3.3 Considerações sobre a Governança Pública Brasileira 

 

Ao analisar o Sistema de Governança do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(SG-MJSP), derivado dos princípios e diretrizes definidos para a governança pública no 

Decreto n. 9.203/2017, é possível correlacionar seus elementos à proposta do modelo de 

Governança Multinível (MultiGov).  

O SG-MJSP estabelece sete elementos para instanciar a governança no Ministério, 

estruturas de gestão responsáveis por definir ações práticas com objetivo de implantar os 

princípios e diretrizes da governança pública e alcançar os resultados esperados. Essa definição 

de arenas de tomada de decisão reduz a complexidade e permite flexibilidade para a tomada 

de decisões, definindo autonomia e responsabilidades, além de contribuir para uma 

comunicação efetiva, ao estabelecer fluxos de informação que apoiam a tomada de decisão 

alinhada aos princípios e diretrizes estabelecidos. É importante que essas estruturas estejam 

integradas para que as interações promovam aprendizagem em rede na busca por soluções 
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inovadoras e sustentáveis (BENZ; EBERLEIN, 1999). Esses três mecanismos da MultiGov 

sustentam os elementos do SG-MJSP.   

A gestão estratégica é responsável pela definição de diretrizes, objetivos, planos, 

ações, critérios de priorização e alinhamento entre as partes interessadas, para que os serviços 

e produtos de responsabilidade do Ministério alcancem o resultado pretendido. O Comitê de 

Governança Estratégica (CGE), instância máxima do SG-MJSP, é o órgão incumbido de avaliar 

e aprovar as iniciativas deste elemento (BRASIL, 2020c), desempenhando o papel de 

autoridade sancionadora e coordenadora com papel central, conduzindo os elementos para 

que eles sejam propulsionadores de benefícios coletivos (HOMSY; LIU; WARNER; 2019), um 

dos componentes da MultiGov. 

A gestão administrativa, de responsabilidade do Comitê de Governança 

Administrativa (CGA), engloba atividades de suporte, realizadas em apoio à gestão finalística, 

e envolve a gestão de contratações, contratos, pessoas, informação, tecnologia da informação e 

comunicação, gestão de documentos de arquivo, comunicação corporativa, informações 

organizacionais do Governo Federal, orçamento federal, administração financeira federal e 

contabilidade federal (BRASIL, 2020c). O CGA atua como o coordenador dos atores do 

Ministério para garantir a capacidade de fornecimento adequado, mobilizando recursos 

técnicos, financeiros, profissionais e comunicacionais (HOMSY; LIU; WARNER, 2019) para 

o funcionamento adequado das atividades finalísticas do Ministério. 

A gestão de riscos e controles internos engloba a aplicação sistemática de 

procedimentos e práticas de gestão para identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos, bem 

como a comunicação com partes interessadas em assuntos relacionados a risco. Para isso, o SG-

MJSP estabeleceu as Instâncias de Supervisão de Gestão de Riscos e Controles Internos, como 

o Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRC) (BRASIL, 2020c). Riscos estão 

em todos os níveis de atuação do sistema de governança, por isso o engajamento dos múltiplos 

atores, componente da MultiGov (HOMSY; LIU; WARNER, 2019), pode ser um aliado ao 

promover o empenho dos entes públicos na identificação, avaliação, tratamento e 

monitoramento dos riscos nos múltiplos níveis. 

A gestão de integridade também se beneficia do engajamento dos múltiplos atores. 

Ao apoiar a boa governança, por meio de atividades institucionais voltadas para a prevenção, a 

detecção, e a punição de desvios éticos, as fraudes e os atos de corrupção (BRASIL, 2020c), a 

Comissão Executiva do Programa de Integridade do MJSP (CEPI) precisa do comprometimento 

dos entes públicos para desenvolver uma cultura de transparência e lisura dos atos públicos. 

Além disso, o componente MultiGov enquadramento de Co benefícios reforça o 
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entendimento de que as ações coletivas geram benefícios mais abrangentes e completos para 

todos os atores envolvidos no processo, o que leva a comportamentos mais íntegros por parte 

de todos (HOMSY; LIU; WARNER, 2019). 

A gestão de políticas públicas envolve a sua estruturação em uma Carteira de Políticas 

Públicas, que permita o monitoramento, a avaliação e a alocação orçamentária pela alta gestão, 

promovendo a tomada de decisão baseada em evidências, contribuindo para a melhoria da 

qualidade do gasto, para a racionalização do uso de recursos públicos e para a difusão da cultura 

da transparência (BRASIL, 2020c), elementos da capacidade de fornecimento adequado 

proposta pela MultiGov. O correto fornecimento, mobilização, alocação e utilização dos 

recursos é fundamental para que os resultados coletivos sejam alcançados, aumentando a 

confiabilidade e a efetividade das ações públicas (HOMSY; LIU; WARNER, 2019).  

A gestão de transparência e acesso à informação busca promover o direito 

constitucional dos cidadãos de acessar informações públicas de interesse particular ou coletivo, 

produzidas ou acumuladas pelo Ministério, e deve trabalhar em conjunto com a gestão de dados 

e sistemas de informações, que contempla o conjunto de práticas gerenciais, mecanismos de 

liderança, estratégias e controles com a finalidade de estabelecer o modelo de tomada de decisão 

nos assuntos relacionados à gestão, ao compartilhamento, à transparência e abertura de dados, 

às informações e aos sistemas de informação (BRASIL, 2020).  

Assim, o Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação (CGDI), 

juntamente com o engajamento de múltiplos atores, deve promover a coprodução de 

conhecimento, componente da MultiGov, que cria e compartilha os conhecimentos necessários 

para que as ações sejam planejadas e executadas, identifica conhecimentos e atores que 

precisam ser incluídos no acesso à informação, aumentando a confiança e o entendimento de 

valores e posicionamentos entre os atores, por meio de um processo colaborativo (HOMSY; 

LIU; WARNER, 2019). 

Os objetivos estabelecidos pelo SG-MJSP também podem apoiar-se nos mecanismos 

e componentes da MultiGov, pois estão relacionados à implantação dos princípios e diretrizes 

da governança pública estabelecidos no Decreto 9.203/2017 (BRASIL, 2020c). Afinal, 

conforme apontado na seção 3.3.1, a MultiGov não só respeita todos esses princípios e 

diretrizes, como também contribui para uma implantação ágil, consistente e efetiva destes 

elementos. 

Como um modelo flexível, colaborativo e altamente baseado em redes intra e 

interorganizacionais nos diversos níveis existentes, a MultiGov promove aprendizagem 

aprimorada, uso racional e consciente dos recursos, melhor capacidade de planejamento e maior 
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resolutividade dos problemas complexos, como é o caso da governança pública 

(HENTTONEN; LAHIKAINEN; JAUHIAINEN, 2016). Não se está falando do puro trabalho 

integrado entre as instituições de segurança pública, mas do trabalho em rede para a pronta 

resposta ao contexto complexo do setor, como será visto no framework apresentado na próxima 

seção. 
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4 MULTIGOV_P: FRAMEWORK PARA A GOVERNANÇA MULTINÍVEL PÚBLICA 

 

Após a revisão da literatura, pode-se concluir que os autores compreendem a 

Governança Multinível (MultiGov) como um modelo contemporâneo adequado ao contexto 

complexo e dinâmico no qual as organizações estão imersas (WILSON, 2017; MONIOS, 2019), 

pois promove inovação, aprendizagem, autonomia, responsabilidade e colaboração, que 

ampliam a confiabilidade entre diferentes níveis e levam a melhores resultados (MONIOS, 

2019). 

A análise das pesquisas publicadas sobre o constructo permitiu que esta tese definisse 

a Governança Multinível (MultiGov) como um sistema complexo de governança de redes 

de interações e colaborações multiníveis e multidimensionais, que transcende fronteiras 

entre atores autônomos, responsáveis e engajados em processos decisórios colaborativos, 

coesos e transparentes na busca de soluções coletivas para o bem comum, e que, por estar 

alinhada aos princípios e pressupostos, mecanismos e diretrizes da Governa Pública 

brasileira, valida-se também como definição de Governança Multinível Pública 

(MultiGov_P). Vale destacar que a construção de um novo conceito consiste em uma 

importante contribuição desta tese. 

Fundamentada nas abordagens original, funcional, combinada, normativa, 

comparativa (STEPHENSON, 2013), na teoria de redes de organizacionais (VAZ; REIS, 2017; 

HILEMAN; LUBEL, 2018), de bem comum (TERMEER; DEWULF; VAN LIESHOUT, 2010; 

SNOWER, 2019; MONIOS, 2019) e de sistemas (THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019; 

ALCANTARA; MORDEN, 2019; MONIOS, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020), a MultiGov 

envolve múltiplos atores integrados e colaborativos atuando em diferentes níveis intra e 

interorganizacionais (BENZ; ZIMMER, 2010; STEPHENSON, 2013; COUTO; 2018; 

PAPADOPOULOS; PIATTONI, 2019; MONIOS, 2019).  

Seu maior objetivo é permitir que as organizações estejam prontas para as 

transformações e os desafios, desenvolvendo capacidades dinâmicas de atuar em múltiplos 

níveis, ao entender que as relações são horizontais, verticais e diagonais, dentro e fora das 

organizações, e devem suscitar a colaboração mútua.  

Isso implica equilibrar autonomia, inserção e regulação coerente entre os atores, 

promovendo uma adaptação homogênea cujos resultados devem ser monitorados por um 

processo de avaliação multinível, além de estimular um ambiente de coprodução para a 

inovação e melhoria contínua do sistema (STOKER, 2000; KNOPP, 2011; MAILLET et al., 

2015; FREIRE; KEMPNER-MOREIRA; HOTT JR., 2020). 
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Ao dialogar com as pesquisas relacionadas ao tema, foi possível elencar sete 

pressupostos teóricos, seis diretrizes, três mecanismos e cinco componentes que constituem a 

MultiGov, resumidos no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Resumo dos elementos da MultiGov 

GOVERNANÇA MULTINÍVEL (MULTIGOV) 

Pressupostos 

teóricos 
Diretrizes Mecanismos Componentes 

Composição Aprendizagem em múltiplos 

níveis 
Aprendizagem 

em Rede 

Coprodução de 

conhecimento 
Diversidade 

Acoplamento 

Redes intra e 

interorganizacionais 

colaborativas 

Interação Integração 
Comunicação 

efetiva 

Engajamento dos 

múltiplos atores 

Flexibilidade Descentralização da autoridade 

Arenas 

independentes 

para negociação 

Autoridade 

sancionadora e 

coordenadora com 

papel central 

Responsabilidade, 

Autonomia e 

Poder 

Distribuição de poder e 

responsabilidades & respeito à 

autonomia 

Capacidade de 

fornecimento 

adequado 

Bem comum Auto-organização do sistema 
Enquadramento de 

Co benefícios 
Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 

A governança pública brasileira é orientada pelo Decreto n. 9.203/2017, que institui 

seis princípios, 11 diretrizes e três mecanismos a serem adotados pela administração pública 

federal. O Guia da Política de Governança Pública é o documento que detalha os elementos do 

Decreto, e nele encontrou-se menção sobre a governança multinível como o modelo a ser 

utilizado, mas não há profundidade na indicação (BRASIL, 2018a).  

Após a leitura e análise temática desses documentos, foi possível elaborar o Quadro 9 

e um Resumo dos elementos da Governança Pública. 

 

Quadro 9 – Resumo dos elementos da Governança Pública 
 GOVERNANÇA PÚBLICA  

 Princípios Diretrizes Mecanismos 

 

Capacidade de resposta 

Soluções tempestivas e inovadoras 

Liderança 
 Simplificação, modernização e integração dos 

serviços públicos 
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 GOVERNANÇA PÚBLICA  

 Princípios Diretrizes Mecanismos 

 

Confiabilidade 

Avaliação dos resultados das políticas e ações para 

as diretrizes estratégicas 

 Integração entre os níveis e esferas do setor 

público 
 

Integridade 
Conduta da alta administração 

 Controles internos estratégicos 

Estratégia 

 

Melhoria regulatória 

Avaliação das políticas públicas 

 Processo decisório participativo e orientado por 

evidências 
 Revisão de atos normativos 
 Prestação de contas Definição formal dos arranjos institucionais 

Controle  Transparência Comunicação aberta dos resultados 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 

A fim de validar teoricamente se os modelos MultiGov e governança pública são 

compatíveis, a partir dos elementos listados nos quadros anteriormente apresentados (Quadros 

8 e 9), foi possível estabelecer uma inter-relação entre seus elementos e elaborar o framework 

da MultiGov para a governança pública. Ainda foi possível inter-relacionar os elementos da 

MultiGov e da governança pública com o ciclo do conhecimento e da aprendizagem para a 

evolução das redes intra e interorganizacionais necessárias para o desenvolvimento da 

aprendizagem, conforme apresentado na Figura 21.  

Ancorado no paradigma de redes organizacionais, o framework aponta para a 

necessidade entender o dinamismo das redes e elevar seu estágio de evolução, de uma rede de 

troca para uma rede de aprendizagem. Ao fortalecer os elementos do ciclo de conhecimento e 

de aprendizagem, a rede avança para o último estágio (rede de aprendizagem), potencializando 

os mecanismos e diretrizes para a implantação sustentável da MultiGov. 
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Figura 21 – Framework para a Governança Multinível Pública (MultiGov_P) 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

O framework apresenta a inter-relação entre os pressupostos teóricos da MultiGov e 

os princípio da Governança Pública Brasileira, bem como seus mecanismos e diretrizes. Essa 

inter-relação aponta para a MultiGov como o modelo de governança adequado à governança 

pública e sugerido pela OCDE e pelo TCU, pois respeita as boas práticas da governança pública 

e avança de maneira a fortalecer as organizações para combater os desafios complexos deste 

contexto. 

Permeia esses elementos o ciclo de conhecimento e de aprendizagem presente nas 

diversas redes que compõem a Governança Multinível Pública, promovidos pelas interações 

entre os atores em diferentes níveis. Pela análise teórica, o ciclo de conhecimento e 

aprendizagem é o promotor de evolução da rede de aprendizagem intra e interorganizacional e, 

consequentemente, no framework proposto, é considerado a força motriz para a inter-relação 

dos elementos de governança pública e multinível. 

Sendo a formação de redes uma premissa da MultiGov, cada uma delas pode estar em 

diferentes estágios de maturidade, sendo ideal que se fortaleça e incorpore elementos para que 
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todas consigam evoluir para o estágio de rede de aprendizagem. No framework esses estágios 

de maturidade são indicados por uma seta que envolve a MultiGov, porque as redes são 

dinâmicas e, mesmo atingindo o estágio de redes de aprendizagem, demandam atenção. Afinal, 

se os elementos não estiverem suficientemente consistentes, alterações no arranjo da rede ou 

no contexto em que estão inseridas podem desencadear a involução no estágio de maturidade. 

Assim, a rede necessita de manutenção para garantir solidez mesmo frente ao dinamismo e 

complexidade que a envolvem. 

Importante consideração final desta etapa teórica da tese foi a constatação de que a 

MultiGov tem forte potencial para a implantação da governança pública no Brasil, pois seus 

elementos não só respeitam como ampliam os princípios e diretrizes de boa governança 

definidos pelo Decreto n. 9.203/2017, indicando que o framework proposto oportuniza as 

competências necessárias para que os entes públicos possam garantir resultados ágeis, efetivos, 

sólidos, sustentáveis e colaborativos, com o foco no bem comum dos diferentes atores 

envolvidos. 

Ao identificar estes elementos e suas inter-relações, atingiu-se os seis primeiros 

objetivos específicos desta tese: (1) Identificar os elementos contextuais e teóricos da 

Governança Multinível (MultiGov); (2) Caracterizar as redes organizacionais e seus diferentes 

estágios de evolução como pressuposto da Governança Multinível (MultiGov); (3) Analisar a 

inter-relação dos elementos da Governança Multinível (MultiGov) no contexto da Governança 

Pública Brasileira; (4) Estabelecer um framework conceitual para a Governança Multinível 

Pública (MultiGov_P) que dê sustentação a uma proposta de framework de Governança 

Multinível Pública para sua aplicação na Segurança Pública Brasileira; (5) Analisar a 

aplicabilidade dos elementos de Governança Multinível Pública para a segurança pública 

brasileira. Assim, estabelece-se o framework conceitual da MultiGov para implantação na 

governança pública que pode, inclusive, ser utilizado em organizações privadas.  

Como o objetivo geral desta tese é a proposta de um framework de MultiGov para a 

segurança pública, e este se consolida ao apresentar não somente os conceitos que o compõem, 

mas seu processo de implantação no contexto escolhido, esta pesquisa cuidou de verificar a 

consistência dos resultados até aqui apresentados, e validar sua inter-relação e implantação 

empírica em organizações de segurança pública. 

O caminho percorrido foi fundamental para a etapa propositiva, na qual se elaborou o 

framework para a Governança Multinível Pública. Considera-se o framework um artefato 

adequado para alcançar os objetivos desta tese, pois ele é mais do que um modelo, apresentando 

não só os elementos estáticos, mas também suas inter-relações e os processos envolvidos em 
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sua implantação, apontando o “o quê” e “o como” adotar a MultiGov como modelo de 

governança (ROESCH, 2009).  

As etapas exploratória, descritiva e diagnóstica apoiam a proposição do framework 

para a Governança Multinível Pública (MultiGov_P), atendendo ao que preconiza esta fase, que 

é resolver um problema identificado em determinado contexto, por meio da análise, avaliação 

e preposição de alternativas (FREIRE, 2012) em um conjunto de conceitos e elementos inter-

relacionados que descrevem como um sistema deve funcionar, ou seja, “o quê” e “o como” 

implantar a solução proposta (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005). Assim, esta pesquisa 

definiu como elementos da Governança Multinível Pública (MultiGov_P) no Brasil: 

a)  Pressupostos teóricos: Composição; Diversidade; Acoplamento; Interação; 

Flexibilidade; Responsabilidade, Autonomia e Poder; Bem comum. 

b)  Diretrizes: Aprendizagem em múltiplos níveis; Redes organizacionais 

colaborativas; Integração; Descentralização da autoridade; Distribuição de poder 

e responsabilidades & respeito à autonomia; Auto-organização do sistema. 

c)  Mecanismos: Aprendizagem em rede; Comunicação efetiva; Arenas 

independentes de negociação. 

d)  Componentes: Coprodução de conhecimento; Engajamento de múltiplos atores; 

Autoridade sancionadora e coordenadora com papel central; Capacidade de 

fornecimento adequado; Enquadramento de Co benefícios. 

Para a validação do framework de Governança Multinível Pública (MultiGov_P), 

procedeu-se conforme a recomendação de Ollaik e Ziller (2012), que afirmam que uma pesquisa 

qualitativa deve se preocupar com: (i) a validação prévia, relacionada aos conceitos por ela 

formulados; (ii) a validação interna, relacionada ao desenvolvimento da pesquisa; e (iii) a 

validação externa, relacionada aos seus resultados. 

Em termos de validação prévia, considera-se o framework validado a partir da revisão 

aprofundada da literatura, estabelecendo o conceito do constructo MultiGov (HENRICHS; 

DE MEZA, 2017; MARTI, 2019; SNOWER, 2019; MONIOS, 2019; YI et al., 2019) e 

identificando-se as abordagens teóricas (TERMEER; DEWULF; VAN LIESHOUT, 2010; 

VAZ, REIS; 2017; HILEMAN; LUBEL, 2018; SNOWER, 2019; MONIOS, 2019; 

THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019; ALCANTARA; MORDEN, 2019; MONIOS, 2019; 

SANDSTRÖM et al., 2020), os pressupostos teóricos (LION; MARTINI; VOLPI, 2004; 

NEWIG; FRITSCH, 2009; BENZ; ZIMMER, 2010; DI LUCIA; KRONSELL, 2010; BATES 

et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; BANCE; CHASSY, 2017; VAZ; REIS, 

2017; JUERGES; LEAHY; NEWIG, 2018; DEN BOER; DIEPERINK; MUKHTAROV, 2019; 
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MONIOS, 2019; THOMANN; TREIN; MAGGETTI, 2019), as diretrizes (BENZ; 

EBERLEIN, 1999; LION; MARTINI; VOLPI, 2004; PIATTONI, 2009; BISARO; HINKEL; 

KRANZ, 2010; STEPHENSON, 2013; BATES et al., 2013; CONTEH, 2013; KORHONEN-

KURKI et al., 2013; RANTALA; HAJJAR; SKUTSCH, 2014; POTLUKA; LIDDLE, 2014; 

SKUTSCH, 2014; DĄBROWSKI, 2014; YANG; ROUNSEVELL; HAGGETT, 2015; 

ALCANTARA; BROSCHEK; NELLES, 2016; DOBBS, 2016; HENRICHS; DE MEZA, 

2017; GÄNZLE, 2017; WILSON, 2017; ALCANTARA; MORDEN, 2019; MARTI, 2019; 

MONIOS, 2019; SANDSTRÖM et al., 2020), os mecanismos (BENZ: EBERLEIN, 1999; 

MONIOS, 2019), e os componentes (HOMSY; LIU; WARNER, 2019), fundamentando 

conceitualmente o framework para a Governança Multinível Pública (MultiGov_P). 

A partir da validação prévia, foi realizada a validação interna, relacionando os 

elementos da MultiGov com os elementos identificados para a Governança Pública. Assim, o 

framework está estruturado nos princípios, diretrizes, mecanismos e componentes da MultiGov 

para a governança pública e, consequentemente, para a segurança pública, já que a governança 

da segurança pública no Brasil é decorrente da governança pública federal.  

Além disso, os atores da pesquisa validaram os elementos da MultiGov por meio das 

entrevistas, conversas informais e questionários aplicados, levantando suas percepções sobre o 

framework e sua implantação, bem como os resultados esperados. 

Rememora-se que, conforme apontam Bessant e Tsekouras (2001), para aplicação das 

redes de aprendizagem, que são a força motriz para a inter-relação dos elementos de governança 

pública e multinível, segundo o framework proposto, tem-se como pré-requisitos a formalização 

das redes; a definição de objetivos coletivos claros de aprendizagem; o apoio de uma estrutura 

e regras de participação; a elaboração de mapas de processos de aprendizagem e; por fim, a 

contínua avaliação dos resultados da rede. Assim, os elementos da rede de aprendizagem 

também foram validados nesta pesquisa. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE VALIDAÇÃO 

 

A definição de que a Segurança Pública seria o contexto para a validação do framework 

da MultiGov proposto por esta tese emergiu da participação da pesquisadora em duas atividades 

promovidas pelo EGC/UFSC: a estruturação da Rede de Universidades e Academias da 

Segurança Pública de Santa Catarina (RUASP/SC) e o projeto de extensão “Alinhamento da 

Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade Corporativa em 

Rede (UCR)”. Essas atividades permitiram o conhecimento e o relacionamento necessários para 

a realização da etapa empírica desta pesquisa.  

Como instância de validação, a RUASP foi substituída pelo Colegiado de Segurança 

Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina (CSSPPO_SC) por entender que esta é a estrutura 

de governança da segurança pública do estado. Assim, apresenta-se o CSSPPO_SC e a PRF. 

 

5.1 A SEGURANÇA PÚBLICA EM SANTA CATARINA 

 

Em Santa Catarina, a Secretaria de Segurança Pública foi instituída pela Lei n. 12, de 

12 de novembro de 1935, denominada à época como Secretaria dos Negócios de Segurança 

Pública, tendo como primeiro secretário sendo o juiz de direito Claribalti Vilarin Vasconcelos 

Galvão. A nomenclatura da secretaria foi alterada em 1970 para Secretaria de Segurança e 

Informações, e, em 1983, para Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) (GENOVEZ, 

2011). 

Desde a Lei n. 4.265/1969, compõem a SSP os órgãos Polícia Civil, Polícia Militar, 

Polícia Científica (antigo Instituto Geral de Perícias) e Departamento Estadual de Trânsito 

(SANTA CATARINA, 1969). À época, o Corpo de Bombeiros era incorporado à Polícia 

Militar, emancipação que ocorreu em 2003, continuando a compor a SSP. Em 2019, com a 

reestruturação da secretaria, o Departamento Estadual de Trânsito foi desvinculado da 

segurança pública, ficando somente a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar 

e Instituto Geral de Perícias. 

Visualizando a galeria de ex-secretários, observa-se que ocuparam o cargo pessoas 

ligadas direta ou indiretamente à área de segurança, na maioria das vezes representante de uma 

das instituições, o que direcionava um viés na tomada de decisões. As instituições que compõem 

a segurança pública eram subordinadas às decisões da secretaria, o que nem sempre levava em 

consideração as características específicas de cada uma, reduzindo sua autonomia de gestão. 
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Vislumbrando esses aspectos, o Governo de Santa Catarina propôs um modelo baseado em um 

colegiado para a gestão estratégica da segurança pública (SANTA CATARINA, 2018). 

Formalizado pela Lei Complementar n. 741/2019, alterada pela Lei Complementar n. 

789/2021, o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina 

(CSSPPO-SC) está ativo desde janeiro de 2019 (até então era regido pelo Decreto n. 4 de 23 de 

janeiro de 2019). Criado como uma estratégia para a gestão da segurança pública do estado, o 

CSSPPO-SC substitui a figura de um secretário pela formação colegiada que integra os 

dirigentes das quatro instituições que compõem a segurança pública do estado: Polícia Militar, 

Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica (antigo Instituto Geral de 

Perícias). Considerado um modelo pioneiro e inovador, seu objetivo foi formalizar a rede entre 

as instituições de segurança pública com foco na integração e na melhoria dos índices de 

segurança do estado.  

Nesta formação, o CSSPPO-SC dirige a Segurança Pública, promovendo a atuação 

conjunta, coordenada, sistêmica e integrada das instituições que o compõem e em articulação 

com a sociedade (SANTA CATARINA, 2018). Essa integração tem como prerrogativa a 

preservação da autonomia institucional dos atores que compõem a rede.  

A presidência do colegiado é exercida, a cada ano, por um dos dirigentes, de maneira 

rotativa, momento em que respondem pelo cargo de secretário estadual de segurança pública. 

Neste modelo, as questões estratégicas são discutidas pelos representantes das instituições e as 

decisões são tomadas com base em discussão e consenso. Questões específicas de cada 

instituição são tratadas internamente, ampliando-se a autonomia institucional. 

Segundo o Governador Carlos Moisés, o objetivo do CSSPPO-SC é promover “maior 

integração entre as forças de segurança, trazendo mais resultados e aproveitamento dos 

recursos, para aprimorar os serviços de atendimento ao cidadão” (SANTA CATARINA, 2018). 

Esse modelo encontra fundamentação nos estudos científicos-tecnológicos do Laboratório de 

Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN) do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Como uma iniciativa inovadora e pioneira no Brasil, reforça a originalidade 

do estudo. 

Para apoiar o trabalho administrativo da secretaria, existe o cargo de Diretor Geral da 

SSP, que funciona como estrutura administrativa e econômica de apoio às instituições e ao 

CSSPPO-SC, responsável pelas atividades que envolvem a organização dos processos e fluxos 

de informações que aportam na SSP, bem como pela conformidade do Sistema de Segurança 

Pública Estadual. 
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O CSSPPO-SC se reúne semanalmente, com a participação dos dirigentes das quatro 

instituições, ou seu substituto imediato. Além deles, participam das reuniões a Direção Geral 

da pasta e a secretária do Colegiado, responsável pelo registro das deliberações. A cada reunião, 

são apresentados a estatística dos indicadores de segurança pública pela Diretoria de 

Inteligência. É importante ressaltar que, como o modelo é inovador, diversos fundos, 

especialmente os federais, precisam ser gerenciados pela SSP, pois, juridicamente, não podem 

ser desmembrados para as instituições. Dessa forma, acompanha-se, semanalmente, o 

andamento dos projetos que, apesar de serem relacionados às instituições, estão sob a gestão da 

secretaria.  

Esses briefings permitem que os gestores das instituições tenham conhecimento dos 

dados e possam discutir estratégias para a melhoria deles. Além disso, outros assuntos são 

colocados na pauta para discussão e deliberação, de acordo com as demandas emergentes. As 

decisões são tomadas, em sua maioria, por consenso. Em entrevista, a dinâmica e a regularidade 

das reuniões semanais foram apontados pelos quatro dirigentes como um elemento importante 

no fortalecimento da confiança e do relacionamento entre os gestores e, consequentemente, 

entre suas instituições, bem como para o compartilhamento de informações e a deliberação de 

ações conjuntas. 

 

5.2 A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi criada em 24 de julho 1928, denominada à 

época como “Polícia de Estradas”. Em 1945, recebeu a denominação de Polícia Rodoviária 

Federal, então subordinada ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). A 

partir da Constituição Federal de 1988, a PRF foi integrada ao Sistema de Segurança Pública 

Brasileira, tornando-se parte da estrutura do MJSP.  

Suas competências estão pautadas no artigo 144 da Constituição, na Lei n. 9.503/1997, 

que define o Código de Trânsito Brasileiro, no Decreto n. 1.655/1995 e em seu regimento 

interno, resumidos em dois eixos de atuação: a prevenção e repressão qualificada ao crime e a 

segurança viária (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2019).  

Como polícia ostensiva federal brasileira, a PRF está presente em todo o território 

nacional. Conta com uma Unidade Administrativa Central, localizada em Brasília, 27 Unidades 

Administrativas Regionais (Superintendências), divididas em Subunidades Administrativas 

(Delegacias), e mais de 450 Unidades Operacionais, apontando uma capilaridade que poucas 

organizações no Brasil possuem. Além da alta capilaridade, a PRF atua em um ambiente 
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altamente complexo, demandando ações rápidas e efetivas, pautadas em fatos e evidências, 

inteligência e inovação (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2020). 

De acordo com a Revista Estratégica PRF 2020-2028, a PRF tem como missão 

“Promover a prosperidade da Nação, garantindo a segurança pública e a mobilidade no Brasil”. 

Sua visão é “Excelência na Pronta Resposta Federal, referência em inovação, conhecimento e 

efetividade em segurança pública”, pautada nos valores da “Transparência, Respeito, 

Integridade, Profissionalismo e Excelência” (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2020, p. 

32). 

Popularmente conhecida por atuar nas rodovias federais, a PRF também possui vasta 

experiência em participar de grandes eventos ocorridos no Brasil, com ações de policiamento e 

fiscalização nas rodovias federais, escoltas, batedores e segurança aérea nas áreas de interesse 

dos eventos, operações com cães, ações integradas de inteligência, gestão da informação e 

comunicação, e operações de segurança pública com as Forças Armadas (MOURA; FREIRE; 

KEMPNER-MOREIRA, 2020).  

Além disso, tem se destacado no combate à criminalidade, com grandes apreensões de 

armas e entorpecentes, que utilizam o principal modal de transporte brasileiro para circular, o 

que aponta para os dois eixos de atuação na segurança pública: a prevenção e repressão 

qualificada ao crime e a segurança viária (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2020). 

Em 2019, a PRF estruturou seu planejamento estratégico para 2020-2028, com apoio 

da equipe do EGC/UFSC, resultado de um processo colaborativo que envolveu todos os 

servidores da PRF e diferentes atores da sociedade, além de dirigentes e representantes do 

Estado brasileiro, embasado por estudos nacionais e internacionais sobre os caminhos da 

segurança pública (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2019). Entendendo que a atuação da 

segurança pública necessita de mudanças estratégicas para alcançar resultados sustentáveis, que 

a sociedade tem cobrado a melhoria da segurança pública e que é latente a necessidade de 

tomada de decisão com base em dados e evidências, a PRF incorporou a inovação e a ciência 

de dados como elementos fundamentais de sua estratégia, colocando-se como uma instituição 

norteadora e indutora de políticas públicas inovadoras para o país (POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL, 2019). 

Como parte dessa mudança de paradigmas proposta pela PRF, o planejamento 

estratégico foi revisado exatamente um ano após o seu lançamento, como forma de avaliar o 

alcance dos objetivos estabelecidos e alinhar as ações às transformações de um mundo 

contemporâneo e dinâmico, garantindo que a instituição esteja atenta e preparada para gerar 

resultados efetivos para a sociedade.  
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Seu planejamento estratégico está baseado em 14 objetivos, que visam a levar a PRF 

a altos níveis de excelência, com um modelo de policiamento baseado em conhecimento e 

inteligência, ações preventivas direcionadas por ciência de dados, integração da instituição com 

outros órgãos e com a sociedade, avaliação continuada de desempenho, tomada de decisão 

orientada a resultados e com base em fatos e evidências, alinhamento estratégico de todas as 

ações da instituição, soluções integradas e orientadas à inteligência e produtividade, promoção 

da cultura de inovação e desenvolvimento profissional contínuo (POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL, 2020). 

Fundamentado no Decreto n. 9.203/2017, a PRF estabeleceu a Governança Multinível 

em Rede (MultiGov_R) como o modelo a ser implantado na instituição, que será viabilizada 

por projetos estratégicos altamente inovadores e pela revisão de processos internos de trabalho, 

que devem ser mapeados, otimizados e virtualizados com emprego de inteligência artificial. 

“Toda a governança institucional será lastreada pelo compromisso inegociável com resultados, 

acompanhados e monitorados por meio de indicadores de esforço e de resultado” (POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL, 2019, p. 6). 

Segundo o Diretor Executivo, José Lopes Hott Jr., a MultiGov_R “privilegia a 

interação entre múltiplos gestores, a construção de espaços colegiados de tomada de decisão 

dialogada e participativa, o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade na tomada de 

decisão consciente, fundamentada em evidências, o estabelecimento de sistemas de 

conhecimento para segura descentralização administrativa da gestão, a institucionalização de 

redes auto organizadas, o incentivo à cooperação, coordenação e articulação de ações  

colaborativas, integrativas e interativas, o fortalecimento de parcerias intra e 

interinstitucionais, nacionais e internacionais. Toda a cadeia forma um complexo sistema de 

governança” (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, 2020). 

A dinâmica organizacional da PRF compreende um grande contingente e unidades 

espalhadas por todo o território nacional. Essa alta capilaridade amplia os desafios de alinhar 

as ações de seus agentes à estratégia organizacional, estabelecer um fluxo de poder que dê 

autonomia para ação, descentralizar a tomada de decisão, garantir protocolos coerentes de 

intervenção, integrar e fortalecer relações com diferentes agentes públicos e privados, a fim de 

produzir resultados efetivos. 
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6 MULTIGOV_PÚBLICA – VALIDAÇÃO DO FRAMEWORK DA GOVERNANÇA 

MULTINÍVEL PÚBLICA 

 

A validação do Framework da Governança Multinível Pública (MultiGov_P) é 

apresentada neste capítulo. Conforme a recomendação de Ollaik e Ziller (2012) de que um 

framework deve ser validado previamente, interna e externamente, a validação prévia foi 

realizada com a revisão integrativa da literatura e a validação interna foi realizada com a 

construção e verificação de consistência do framework para a governança multinível pública 

(MultiGov_P).  

A validação externa foi realizada em duas etapas: (i) dos elementos da rede de 

aprendizagem e sua inter-relação com a MultiGov, realizada com a RUASP-SC durante o II 

SUCEG; e (ii) do framework, realizada durante a implantação da MultiGov na Segurança 

Pública, particularmente no CSSPPO-SC e na PRF, que permitiu o desenho do Framework da 

Governança Multinível Pública (MultiGov_P), já apresentado no capítulo 3.  

 

6.1 CSSPPO-SC: ELEMENTOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS DA MULTIGOV_P 

 

A inclusão do CSSPPO-SC como unidade de observação desta tese foi autorizada 

pelos membros do Colegiado por meio do SGP-e SSP 3339/2019, após apresentação da 

proposta de pesquisa. Desde o dia 20 de maio de 2019, data em que ocorreu a 17ª reunião 

ordinária do CSSPPO-SC foram acompanhadas 35 pautas para validação dos elementos 

teóricos e conceituais da MultiGov no modelo do Colegiado. Além disso, a pesquisadora foi 

convidada a participar da elaboração do regimento interno do CSSPPO-SC e da SSP como 

estrutura de apoio ao Colegiado. 

Uma das primeiras contribuições desta tese ao modelo implantado na Secretaria de 

Segurança Pública de Santa Catarina foi a participação na reestruturação organizacional da 

secretaria para uma estrutura matricial, mais adequada aos pressupostos da Governança 

Multinível, em que a SSP sai do protagonismo e passa para uma posição de apoio às instituições 

de Segurança Pública do Estado que assumem o comando estratégico da pasta.  

O Decreto que regulamenta o CSSPPO-SC diz que “O Colegiado Superior de 

Segurança Pública e Perícia Oficial (CSSPPO) é órgão diretivo da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SSP), responsável pelo processo de elaboração e condução de políticas 

públicas e das políticas internas e regulamentações que orientam as ações individuais e coletivas 

para o alcance de objetivos comuns”.  
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Já em relação à estrutura da SSP, o mesmo Decreto aponta que “A Direção-Geral da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública é estrutura administrativa e econômica de apoio às 

instituições e ao Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, responsável pelas 

atividades que envolvem a organização dos processos e fluxos de informações que aportam na 

SSP, bem como pela conformidade do Sistema de Segurança Pública Estadual”. A nova 

estrutura organizacional da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina é apresentada na 

Figura 22. 

 

Figura 22 – Estrutura Organizacional da Segurança Pública de Santa Catarina 

 
Fonte: Santa Catarina (2022)  

 

A composição do CSSPPO-SC validou o pressuposto teórico da responsabilidade, 

autonomia e poder e a diretriz correspondente de distribuição de poder e responsabilidades 

& respeito à autonomia, ao propor um novo modelo de governança e tomada de decisão. A 

nova estrutura organizacional proposta validou, também, os pressupostos teóricos da 

composição e da diversidade, em que as decisões deixam de ser tomadas com base em um 

único território, para ampliar a participação dos atores das quatro instituições de Segurança 

Pública do Estado na tomada de decisão. Além disso, a criação do Conselho Estadual de 

Segurança Pública e Defesa Social, com a participação de outros stakeholders públicos e 

privados, valida a diretriz aprendizagem multinível e as redes colaborativas intra e 

interorganizacionais ao incluir diferentes atores na discussão de caminhos para a melhoria dos 

resultados para a segurança pública do Estado. 

Além de contribuir para o desenho da estrutura, a pesquisadora participou das 

discussões para a regulamentação do Colegiado, incluindo diversos elementos da MultiGov_P 
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no texto. Esses elementos foram validados pelos membros da Diretoria de Integração, pela 

Consultoria Jurídica da secretaria e das instituições que compõem o Colegiado, além dos seus 

membros efetivos. Assim, o regimento incluiu em seu texto elementos da MultiGov_P 

validados por esses grupos como importantes para a consolidação do modelo proposto. A 

seguir, aponta-se os trechos do Decreto 1.599/2021 e seus respectivos elementos validados. 

“O Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial (CSSPPO) é órgão 

diretivo da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), responsável pelo processo de 

elaboração e condução de políticas públicas e das políticas internas e regulamentações que 

orientam as ações individuais e coletivas para o alcance de objetivos comuns”. Este primeiro 

artigo do regimento validou os pressupostos teóricos da composição, diversidade, 

acoplamento, interação, flexibilidade e bem comum.  

Ao ser constituído pelas quatro instituições de Segurança Pública de Santa Catarina, o 

CSSPPO-SC apresenta uma composição inovadora, diversificada e inclusiva, que promove a 

interação e a flexibilidade com autonomia para a busca do bem comum da sociedade 

catarinense.  

O texto continua afirmando que, “as Instituições elencadas nos incisos do caput deste 

artigo encontram-se no mesmo nível hierárquico, preservando suas respectivas autonomias e 

competências relativas à gestão interna no tocante às finanças, à contabilidade, às pessoas e ao 

apoio operacional, e submeter-se-ão às decisões do colegiado na forma de pactuação e cogestão 

solidária e colaborativa”, valida a diretriz distribuição de poder e responsabilidades & 

respeito à autonomia.  

Ao promover a formulação de políticas em um arranjo estruturado entre os diferentes 

atores, incentivando a participação e o desenvolvimento das ações coletivas, e impulsionando 

as instituições a encontrarem novas maneiras de coexistir para o bem comum, valida-se, 

também, a diretriz auto-organização do sistema. Além disso, esse texto corrobora com a 

diretriz descentralização da autoridade, que deixa de estar na figura de um secretário, que, 

muitas vezes, não conhece a realidade das instituições, para um colegiado composto pelos 

dirigentes das instituições que promovem a segurança pública, de forma colaborativa e 

participativa. 

Em relação às competências do CSSPPO-SC, expostos no artigo 6º, diferentes 

elementos da MultiGov foram incorporados ao texto, por serem validados como estruturantes 

da governança estabelecida pelo modelo colegiado. Destacam-se:  
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“II – deliberar, respeitada a autonomia das instituições que compõem a SSP, sobre 

questões de relevância relacionadas com as atividades de segurança pública e perícia oficial”, 

relacionada ao pressuposto teórico do bem comum; 

“III – examinar e propor medidas que propiciem melhor integração e aperfeiçoamento 

das Instituições que o compõem”, relacionada às diretrizes de redes intra e 

interorganizacionais colaborativas e de integração; 

“IV – Preservar a equidade no tratamento de todos os envolvidos no Sistema de 

Segurança Pública”, também relacionada à diretriz integração ao incentivar a negociação e ao 

consenso nas tomadas de decisão; 

“V – Promover a  pelo incentivo à evolução de cada instituição, pelo desenvolvimento 

das redes de aprendizagem interinstitucionais, e pela evolução coletiva do Sistema de 

Segurança Pública”, ressaltando a importância das diretrizes aprendizagem em múltiplos 

níveis e redes intra e interorganizacionais colaborativas, voltadas para o pressuposto teórico 

do bem comum; 

“VI – Atuar para que os interesses da sociedade sejam convertidos em ações palpáveis 

e mensuráveis”, validando o pressuposto teórico do bem comum e a diretriz integração ao 

buscar instrumentos adequados de controle e feedback, estabelecendo metas que equilibrem e 

integrem as prioridades da segurança pública. Neste texto a proposta é introduzir a avaliação 

multinível, como menciona o texto “XIII – Acompanhar os resultados da avaliação multinível 

para a melhoria contínua da Segurança Pública”; 

“VII – Garantir o compartilhamento de responsabilidades entre as instituições de 

Segurança Pública no que diz respeito ao desenvolvimento de estratégias e políticas de atuação, 

bem como a integridade do Sistema de Segurança Pública Estadual”, novamente validando a 

diretriz integração para o adequado controle e feedback do modelo, bem como a diretriz 

distribuição de poder e responsabilidades & respeito à autonomia ao permitir que os atores 

se qualifiquem como instâncias da MultiGov; 

“X – Estabelecer, direcionar e coordenar as redes de relacionamento entre atores 

internos e externos para parcerias e captação de recursos, a fim de implementar ações e 

políticas de segurança pública no Estado”, corroborando com a diretriz redes intra e 

interorganizacionais colaborativas para mediação e busca de recursos para alcançar os 

objetivos definidos. Nesse sentido, corrobora com essa diretriz o texto “XI – Estabelecer 

diretrizes e prioridades para aplicação de recursos públicos no âmbito estratégico da área de 

segurança” 
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“XIV – Articular e integrar as ações dos órgãos de ensino das Instituições”. Esse 

texto, além de impulsionar a diretriz de redes intra e interorganizacionais colaborativas, 

aponta também para a diretriz aprendizagem multinível, e coloca a aprendizagem como o 

centro de promoção desta nova cultura promovida pela MultiGov, integrando as instituições e 

estabelecendo um novo diálogo entre os diferentes stakeholders. Nesse sentido, o texto “XV – 

Fomentar os ambientes de coprodução entre as instituições para a inovação do Sistema de 

Segurança Pública” também apoia essa estruturação; 

Por fim, o texto “XVII – Direcionar as práticas que visam a transparência do Colegiado 

Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial e seus membros” valida o pressuposto teórico 

da responsabilidade, autonomia e poder e sua diretriz distribuição de poder e 

responsabilidades & respeito à autonomia ao direcionar instrumentos e práticas para a 

consistência, transparência e responsabilidade que garantam os resultados desejados para a 

sociedade. 

Para validar a importância das reuniões regulares na consolidação do framework 

MultiGov e de seus elementos teóricos e conceituais, observou-se no regimento a necessidade 

desta prática. “O Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial reunir-se-á 

ordinariamente semanalmente [...], para discutir e deliberar acerca das questões de interesse da 

segurança pública e para que os seus membros troquem informações sobre suas respectivas 

Instituições [...]”. 

Durante as observações, outras validações foram realizadas acerca dos elementos 

teóricos e conceituais no CSSPPO-SC. As decisões colegiadas foram, em sua grande maioria, 

apoiadas pelo consenso entre as instituições, sem a necessidade de votação, legitimando o 

pressuposto da interação e a diretriz da integração, que leva ao diálogo colaborativo voltado 

para a busca de soluções de bem comum. Não mais era ouvido o discurso da “minha 

instituição”, mas o entendimento que todos fazem parte da solução, exaltado inclusive nas 

entrevistas realizadas.  

O fato de todas as instituições estarem representadas no Colegiado aponta para a 

relevância da composição, que em diversos momentos foi instanciada para outros níveis das 

corporações, em decisões conjuntas de outras esferas que não as estratégicas.  

Diferentes stakeholders foram constantemente incluídos no diálogo com o CSSPPO-

SC, a fim de buscar soluções otimizadas para os problemas enfrentados. Entre eles a Polícia 

Rodoviária Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, CIASC, outras 

secretarias de Estado, Prefeituras, instituições de ensino (UFSC, UDESC e Unisul), OAB, 

Defensoria Pública, entre outros. Especialmente na formação do Conselho Estadual de 
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Segurança Pública, esses atores assumem cadeira para dialogar diretamente com o Colegiado 

sobre as ações estratégicas. Assim, o pressuposto teórico da diversidade demonstrou ser 

expressivo para que as ações coletivas que dependem de esforço público de diferentes esferas 

e da colaboração privada, sejam efetivas. 

As redes intra e interorganizacionais colaborativas formadas pelo próprio 

CSSPPO-SC e ampliada pelo acoplamento de outros atores, promoveu constante 

aprendizagem em múltiplos níveis. Essa diretriz foi observada em diferentes momentos em 

que as instituições trocaram informações sobre assuntos variados, em um rico 

compartilhamento de experiências e aprendizagem em rede e na rede. Além disso, múltiplas 

forças-tarefas foram constituídas para atuar em questões específicas, além da troca de 

informações para as ações individuais e coletivas das instituições. 

A formação do Colegiado descentralizou a autoridade para as instituições que 

puderam resguardar sua autonomia, ter maior entendimento do funcionamento da secretaria e 

realizar a tomada de decisão conjunta, sinalizando uma flexibilidade que promoveu uma quebra 

de paradigmas e um melhor entendimento da importância do outro na busca de soluções 

coletivas. 

Essas soluções coletivas foram traduzidas em múltiplas ações conjuntas que 

melhoraram, significativamente, os indicadores de segurança pública, apontando que a 

MultiGov pressupõe o bem comum, por meio da auto-organização do sistema que 

desenvolveu nas instituições o pensamento coletivo, acima do individual, as soluções conjuntas, 

acima das soluções privativas, e a formulação de políticas que estimulem essa cultura nos 

diferentes níveis de atuação, ficando evidente, em diversos momentos, a necessidade de 

coexistir com o objetivo do bem comum. 

O modelo, por si só, aponta para o pressuposto da responsabilidade, autonomia e 

poder. O fato da presidência do CSSPPO-SC ser alternada e as decisões serem discutidas, 

coletivamente, corrobora com a diretriz distribuição de poder e responsabilidades & respeito 

à autonomia. Em relação, especificamente, à autonomia, um fato que validou esse elemento 

como imprescindível para a MultiGov foi a reivindicação conjunta para conquistar a autonomia 

financeira do IGP, único órgão que era economicamente vinculado à SSP. Todas as instituições 

se dispuseram a lutar pela instituição, entendendo que essa seria a forma de torná-la igualmente 

responsável e detentora de poder equivalente. 

No CSSPPO-SC, foi possível verificar que todos os elementos considerados pelas 

redes de aprendizagem estão presentes no modelo estabelecido. Os próprios dirigentes 

identificaram a existência destes elementos, em maior ou menor grau, sendo que a Avaliação 
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Multinível é o mais incipiente deles. Em relação aos elementos MultiGov, todos foram 

observados no modelo de governança compartilhada proposto para a segurança pública do 

Estado. Inclusive, aponta-se que esses elementos foram favorecidos pela nova estrutura 

organizacional. 

 

6.2 PRF: ELEMENTOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS DA MULTIGOV_P 

 

A partir do projeto de extensão intitulado “Alinhamento da Academia Nacional da 

Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade Corporativa em Rede (UCR)”, que buscou 

institucionalizar uma cultura de aprendizagem em rede na Polícia Rodoviária Federal, 

protagonizado pela equipe do EGC/UFSC, a direção geral e direção executiva entenderam que 

um novo modelo de governança institucional precisava ser implementado na PRF. Assim, em 

maio de 2019 o projeto de extensão recebeu um aditivo, incluindo o entregável 4 – “Governança 

Institucional”.  

Desde então, a pesquisadora desta tese acompanhou as diversas reuniões, discussões e 

alinhamentos para que a transição do modelo tradicional de governança para o modelo 

MultiGov na PRF. Dessarte, esse acompanhamento permitiu a validação dos elementos 

conceituais e teóricos da MultiGov, já que a revisão da literatura aconteceu paralelo à atuação 

no projeto de extensão. 

Ao adotar a MultiGov, a PRF estabeleceu uma estrutura organizacional multinível, 

com três níveis hierárquicos, sete níveis de articulação institucional e sete áreas temáticas, que 

se inter-relacionam vertical, horizontal e diagonalmente (Figura 23). Além disso, cinco 

instâncias colegiadas atuam transversalmente para garantir a efetividade nos resultados 

desejados. Pela primeira vez, todos os níveis da organização contam com competências 

correspondentes em cada área temática, o que permite o compartilhamento da estratégia 

organizacional entre os níveis estratégico, tático e operacional. As instâncias colegiadas 

também contam com atores externos, corroborando com a premissa de que a MultiGov deve 

envolver atores públicos e privados, internos e externos.  
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Figura 23 – Organograma PRF 

 
Fonte: Polícia Rodoviária Federal (2020) 

 

Esse modelo de estrutura organizacional validou os pressupostos teóricos da 

composição e da diversidade, a partir do momento em que a inclusão de diferentes atores 

permite uma implementação mais ágil e acertada das melhorias e a diversidade promove uma 

visão ampliada e soluções mais abrangentes. Também, o pressuposto da interação pode ser 

validado, pois ao integrar os níveis hierárquicos aos níveis de articulação institucional e às áreas 

temáticas, permite-se o compartilhamento do processo decisório e dos conhecimentos 

pertinentes para que os resultados sejam melhorados. Além disso, a nova estrutura 

organizacional proporcionou um fluxo adequado de controle e feedback, de forma que os níveis 

reconhecem sua importância na estratégia. 

Ao estabelecer as instâncias colegiadas, a PRF validou o pressuposto teórico do 

acoplamento, promovendo o trabalho em rede apoiado por grupos colaborativos para atender 

as áreas temáticas. Esses grupos colaborativos foram estruturados com atores internos e 
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externos à instituição com diferentes competências, institucionalizando as diretrizes de 

aprendizagem multinível e redes colaborativas intra e interorganizacionais. Esses dois 

pressupostos também puderam ser observados e validados na criação de grupos colaborativos 

de planejamento e inovação, grupos de estudos e pesquisas, e pela participação ativa da 

instituição em redes interorganizacionais, como a RUASP.  

O planejamento estratégico PRF 2020-2028 foi elaborado utilizando-se dos princípios 

da MultiGov. O plano de trabalho foi composto de uma revisão do planejamento anterior, a 

definição coletiva de visão organizacional para o centenário da instituição, análise de 

maturidade institucional, compreensão das prioridades governamentais, pesquisas de opinião 

com a sociedade e a polícia, entrevistas com atores internos e externos, definição colaborativa 

da nova missão, visão, valores institucionais e dos objetivos estratégicos. Todo o processo 

contou com o apoio da equipe EGC/UFSC, fortalecendo a diretriz aprendizagem multinível, 

ao incluir atores internos e externos de diferentes níveis para alcançar resultados coletivos, bem 

como a diretriz integração, ao estabelecer coletivamente metas baseadas em equilíbrio e 

integração de prioridades. A Figura 24 apresenta o mapa estratégico 2020-2028 da PRF, em sua 

versão revisada. 

 

Figura 24 – Mapa estratégico PRF 2020-2028 versão 2.0 

 
Fonte: Polícia Rodoviária Federal (2020) 
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Essa construção colaborativa também validou o pressuposto teórico da flexibilidade, 

que prevê a descentralização da autoridade e elaboração do planejamento estratégico 

colaborativo. Ao formular a estratégia com a participação de diferentes atores, considera-se que 

a diretriz de auto-organização do sistema também foi contemplada, pois esta prevê o 

desenvolvimento do pensamento coletivo, com atores independentes para desenvolver soluções 

coletivas para o bem comum, outro pressuposto teórico também presente no planejamento 

estratégico PRF 2020-20208, já que este contemplou as expectativas e necessidades da 

sociedade brasileira, bem como a percepção e valorização dos colaboradores para alcançar esse 

fim. 

Em 2019, a PRF revisou diversos atos normativos, a fim de incorporar os elementos 

da MultiGov à estrutura e aos processos da instituição. Um novo regimento interno também 

está em regime de aprovação. A atualização das normativas e do regimento vem ao encontro da 

diretriz distribuição de poder e responsabilidades & respeito à autonomia, especialmente 

no que tange à autorregulação, bem como à mobilização política para a descentralização da 

autoridade e responsabilidades, regulamentando o modelo. Pode-se considerar também que, 

tanto essa diretriz quanto o pressuposto teórico da responsabilidade, autonomia e poder 

foram igualmente contemplados no novo desenho organizacional da PRF, que rompeu os 

paradigmas da hierarquização tradicional, desafiou as hierarquias verticalizadas, ao introduzir 

uma estrutura alinhada vertical, horizontal e transversalmente. 

A fim de capacitar seus colaboradores na implementação do modelo MultiGov, 

entendendo que especialmente as diretrizes descentralização da autoridade e distribuição de 

poder e responsabilidades & respeito à autonomia precisam ser devidamente disseminadas 

para o sucesso da governança, a PRF estabeleceu sua política de desenvolvimento de pessoas 

baseada em cinco temas: (i) comunicação; (ii) habilidades com pessoas e equipes; (iii) 

liderança, coordenação e motivação; (iv) organização e controle; e (v) orientação de resultados. 

Essa ferramenta é fundamental para o aprimoramento das competências necessárias para que 

os elementos da MultiGov sejam incorporados na cultura e rotinas institucionais, tendo em vista 

que as normativas para isso estão sendo providenciadas, mas não surtirão efeito se as pessoas 

não estiverem devidamente preparadas. 

Como parte do projeto de extensão da UFSC, foi implantada a Governança do 

Conhecimento e da Aprendizagem na PRF, a fim de garantir as condições adequadas para a 

adaptação e transformação organizacional. Ao estruturar a GovA, impulsiona-se a 

aprendizagem em múltiplos níveis, as redes intra e interorganizacionais colaborativas e a 
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auto-organização do sistema, especialmente tratando-se da segurança pública, que tem se 

pautado no conhecimento para suas ações táticas.  

Entre os elementos considerados da rede de aprendizagem, apenas o elemento Agente 

Integrador não foi institucionalizado na PRF, mas o novo planejamento estratégico aponta esta 

diretriz, e o novo regimento interno determina como função específica para algumas áreas.  

Por fim, a PRF tem buscado adequar sua tecnologia de informação e comunicação de 

forma a incorporar a necessidade de equipar as redes institucionais, internas e externas, para 

ampliar e fortalecer suas conectividade e integração. Outras ações, como o desenho de um 

modelo de comunicação em rede e a adoção do sistema de educação corporativa em rede (a 

UCR), com forte estruturação de um sistema de avaliação multinível, apontam a validade dos 

elementos teóricos e conceituais propostos no framework. 

A validação desses elementos serviu de base para a dissertação de Mestrado em Alta 

Gestão em Segurança Internacional, do Centro Universitário da Guarda Civil da Espanha e 

Universidade Carlos III de Madri, escrita pelo diretor executivo da PRF, José Lopes Hott Jr., 

que apresentou a experiência da implantação do modelo na instituição. 

Este capítulo será aprofundado e detalhado com o registro dos resultados das análises 

das entrevistas, que serão realizadas com os sujeitos da pesquisa da PRF, após as análises da 

banca. 
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7 MULTIGOV_SP – COCRIAÇÃO DO FRAMEWORK MULTIGOV PARA 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Entendendo que o Framework MultiGov_P é a base para a implantação da governança 

multinível na segurança pública, esta pesquisa preocupou-se em validar sua aplicação prática, 

etapa que aconteceu junto ao Colegiado Superior de Segurança Pública de Santa Catarina 

(CSSPPO_SC) durante os anos de 2020, 2021 e 2022 (até o mês de abril).  

Como uma pesquisa de cocriação transdisciplinar, essa validação permitiu o desenho 

do framework MultiGov para a Segurança Pública, e os resultados são apresentados neste 

capítulo. 

 

7.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE COCRIAÇÃO 

 

O momento de criação preconizado pelo framework KAD foi realizado durante os três 

anos de acompanhamento do CSSPPO_SC. Esta etapa de campo da pesquisa permitiu adquirir 

e repassar conhecimentos científicos-tecnológicos e empíricos, cocriar a integração destes 

conhecimentos, e cocriar sua aplicação no modelo em implantação, testando na prática a 

MultiGov para a Segurança Pública. Foi possível gerenciar o desconhecido, próprio de um 

modelo inovador e pioneiro, bem como mapear as melhorias possíveis, tanto para o campo 

quanto para a pesquisa científica, consolidando o conhecimento cocriado na realidade prática. 

Aqui serão apresentados os resultados deste processo de cocriação, organizados em 

duas partes. Na primeira, apresenta-se a validação da estrutura da MultiGov_SP implementada, 

e na segunda a evolução da maturidade da rede formada pelo Colegiado. O intuito é explicitar 

a transformação ocorrida com a implantação do CSSPPO_SC, apresentando dados coletados 

por meio de análise documental, entrevistas, questionários, observação direta e conversas 

informais coletadas durante a pesquisa de campo. 

  

7.1.1 Apresentação da Estrutura de MultiGov_SP 

 

A implantação da Governança Multinível requer a reestruturação de um modelo 

hierárquico tradicional para um modelo compartilhado que considere o dinamismo decorrente 

da interação de múltiplos atores em múltiplos níveis. Nesse sentido, apresenta-se a 

transformação ocorrida na segurança pública do Estado de Santa Catarina ao adotar a MultiGov 

a partir da estruturação do Colegiado. 
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Até 2018, a segurança pública era dirigida por um secretário, nomeado pelo 

Governador, que exercia uma gestão política baseada no seu conhecimento e interesses. 

Entrevistas com os gestores das instituições apontam que os eles não eram ouvidos, que 

precisavam levar suas demandas e esperar que o secretário acatasse como prioridade para serem 

atendidos.  

“Normalmente era uma pessoa que não conhecia as instituições e adotava uma delas 

como ‘a queridinha’ e por isso recebia mais atenção e recursos” (E.2).  

“[O] secretário de estado da segurança pública era o detentor da “verdade” e tinha 

o conhecimento de todas as ações ou de todos os fatos” (E.4).  

“[Na] segurança pública a gente sempre teve essa questão: tinha um secretário que 

era coronel da Polícia Militar, tinha um secretário que era político, tinha um secretário que 

era promotor. Então a gente nunca teve um secretário que fosse das forças, mas não sentido 

de que ‘ah, é um delegado, mas delegado todo mundo vai achar que [vai beneficiar a Polícia 

Civil]” (E5). 

A gestão administrativa era centralizada na Secretaria de Segurança Pública (SSP) e 

os investimentos focados em interesses políticos.  

“Nós estávamos acostumados a sermos subordinados à SSP e, consequentemente, com 

o colegiado houve um desempoderamento da SSP e o fortalecimento das estruturas de 

segurança pública e perícia oficial (E.4).  

“A nível de secretaria a gente sempre ficou muito distante da secretaria, as portas 

sempre estiveram fechadas” (E.2).  

“[após a implantação do Colegiado] Pela primeira vez a gente teve acesso a 

informações que nunca teve, soube coisas que nunca soube, acompanhou coisas que nunca 

acompanhou... informados sobre os projetos, sobre o andamento das obras, sobre a liberação 

de recursos, sobre a questão financeiras, que eram informações inacessíveis” (E.3).  

Conversas informais com diferentes atores apontam eram raros o planejamento e 

desdobramento de estratégias, assim como a atuação operacional integrada, e a solução de crises 

de segurança pública era “apenas para apagar incêndios” (C.R.). “Se pregava muito, e há muito 

tempo, a integração entre os entes da segurança pública, mas o que se via era muito diferente 

disso, já que cada instituição buscava o seu espaço, não se importando com o espaço da outra” 

(E.1).  

“Pela primeira vez em décadas nós tivemos uma voz ativa mais presente no nível 

estratégico da segurança pública” (E.3). 
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Outro fato constatado em todas as entrevistas e em conversas informais é que as 

reuniões entre os dirigentes das instituições para discutir assuntos de segurança pública eram 

raras e as instituições se conheciam muito pouco, circunstância que fomentava rivalidades e 

desconfiança, como se observa na fala do entrevistado 4 sobre o início do modelo colegiado. 

“A expectativa é de que o grupo iniciasse com um certo grau de boa vontade, mas de 

desconfiança mútua, mas que, com o passar do tempo, isso fosse se calibrando” (E.4). 

Ao criar o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial (CSSPPO_SC) 

em janeiro de 2019, o Decreto n. 4/2019 destituiu a figura de um único secretário de estado de 

segurança pública, e a substituiu pelo colegiado composto pelo Comandante-Geral da Polícia 

Militar, Delegado-Geral da Polícia Civil; Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; 

e Diretor-Geral da Polícia Científica (antigo Instituto Geral de Perícias).  

Esse Decreto apontava como finalidades do Colegiado (i) deliberar, respeitada a 

autonomia das instituições que compõem a SSP, sobre questões de relevância relacionadas com 

as atividades de segurança pública e perícia oficial; (ii) examinar e propor medidas que 

propiciem melhor integração e aperfeiçoamento dos órgãos que o compõem; e (iii) congregar 

esforços na área de segurança pública e perícia oficial de interesse do Estado. 

Apesar de definir que a presidência do CSSPPO seria exercida a cada ano por um dos 

dirigentes das instituições, o Decreto somente transferiu ao Colegiado a figura do secretário da 

pasta, e ao Diretor Geral à do secretário adjunto, deixando a estrutura administrativa da SSP 

com um poder acima do ideal no início da sua implantação. “O primeiro passo teria que ser 

desconstruir a SSP como um nível superior às demais instituições, com autoridade, com nível 

decisório e de influência, capacidade de vetar decisões”. (E.3). 

O primeiro passo para essa desconstrução veio com a Lei Complementar 741/2019 que 

repassou ao CSSPPO_SC a direção da SSP, preservando a autonomia e as competências 

relativas à gestão das instituições, e incluiu a competência da SSP de “promover a atuação 

conjunta, coordenada, sistêmica e integrada da PMSC, da PCSC, do CBMSC e do IGP, em 

articulação com a sociedade” (artigo 43).  

Entretanto, o que se esperava era que a lei regulamentasse a redução da estrutura da 

SSP, mas o texto manteve a SSP como a estrutura da segurança pública do estado, o que gerou 

entendimentos desencontrados e algumas discussões internas. Por exemplo: nos artigos 42 e 44 

a lei aponta o CSSPPO como órgão diretivo da SSP, mas no artigo 45, que fala das 

competências, o caput descreve “À SSP compete”.  

O entendimento dos membros do Colegiado era de que essas competências passavam 

a ser do CSSPPO_SC, mas a Direção Geral e a Coordenadoria Jurídica entendiam que não, que 
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se mantinha a SSP como estrutura mandatória. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n. 

144/2019, que manteve uma estrutura inchada, rígida e pouco aderente ao novo modelo 

adotado. 

Após diversos momentos de cocriação para a construção de um texto de lei que 

correspondesse ao modelo de governança multinível desejado pelo Colegiado, do qual a 

pesquisadora participou ativamente, uma nova proposta foi desenvolvida e encaminhada ao 

governo para que se eliminassem erros de interpretação que estavam prejudicando o processo.  

Assim, com a Lei Complementar n. 789, de 29 de dezembro de 2021, o Colegiado 

Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial (CSSPPO_SC) foi nomeado como órgão 

superior da Administração Pública Estadual Direta e extinguiu, no seu artigo 46, a secretaria de 

segurança pública. Desde então, não mais se utiliza a nomenclatura SSP, mas CSSPPO ou 

Colegiado para designar a estrutura da segurança pública do estado. 

Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n. 1.682/2020 que será retificado em breve. 

Entre as recomendações de alterações está a nomenclatura do CSSPPO (SGP-e SSP 306/2022), 

que passará a se chamar Colegiado Superior de Segurança Pública (CSSP), entendendo que a 

perícia oficial não é uma instituição à parte da segurança pública e, portanto, não precisa estar 

destacada na nomenclatura do Colegiado.  

Esse entendimento é fruto da aproximação e da integração entre as forças, que 

compreenderam seu espaço. “Não se fala nem bem nem mal daquilo que não se conhece ... 

então conhecendo a pessoa ... e ver que ninguém está contra ninguém” (E.1).  

“Um dos resultados do Colegiado foi ... aumentar a alteridade de identificação a 

partir da percepção de que as realidades se aproximam muito, diferente do que pode parecer 

à primeira vista ou quando não há essa aproximação” (E.3).  

As primeiras entrevistas realizadas com os gestores das instituições apontaram a 

necessidade do estabelecimento de regras claras, mais especificamente do regimento interno do 

Colegiado, o que não foi possível no primeiro ano. “A estrutura legal dele a gente não 

conseguiu avançar esse ano, mas é algo que precisa ser feito para tornar mais claras as 

relações. [...] precisa definir melhor os níveis decisórios sobre o que é atinente ao colegiado e 

o que é atinente à Diretoria Geral” (E.3).  

Que tenhamos regras bem claras. A partir do momento que tem regras todo mundo 

segue e fica muito mais claro. Hoje não tem muitas regras ainda por ser novo, hoje a 

responsabilidade cai toda sobre o presidente e a Diretora Geral e isso às vezes dificulta um 

pouco o trabalho [...] a partir do momento em que a gente consiga ter um estatuto que 

discipline muito a questão do colegiado, coloque as regras na mesa (E.2). 
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A cocriação do regimento interno iniciou no segundo semestre de 2019, e o 

encaminhamento para sua estruturação aconteceu em maio de 2020, por meio do SGP-e SSP n. 

2.467/2020. Após os trâmites legais, a publicação do Decreto n. 1.599 de 02 de dezembro de 

2021 regulamentou o Regimento Interno do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia 

Oficial da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Esse decreto não alcançou todas as 

alterações necessárias para que o modelo alcance sua plenitude, por isso já está em tramitação 

o SGP-e SSP n. 502/2022 que fará mais alguns ajustes necessários, especialmente na estrutura. 

Após a publicação do novo decreto que substituirá o Decreto n. 1.682/2020, essas 

alterações serão encaminhadas à Casa Civil, a fim de incluir na norma a validação do novo 

organograma, mais enxuto e fluido, além de discriminar as atribuições, competências e 

responsabilidades, adequando-as aos preceitos da governança multinível (esta é, inclusive, uma 

das argumentações da exposição de motivos para a alteração do Decreto).  

O novo organograma também é fruto da cocriação entre a pesquisadora e os atores do 

Colegiado. A antiga estrutura da SSP possuía uma grande estrutura administrativa e de cargos, 

composta de 12 diretorias, 20 gerências, 43 cargos e cerca de 400 pessoas. Tratava-se de uma 

estrutura rígida, pesada e, por vezes, burocrática, que não atendia adequadamente as demandas 

das instituições.  

“É fundamental que acabe com a figura da secretaria de segurança pública porque 

senão é algo que fica como uma sombra... [a estrutura atual da] Direção geral causa 

desequilíbrio nas relações” (E.2). 

O primeiro organograma do CSSPPO_SC colocou no topo da estrutura organizacional 

as quatro instituições da segurança pública, mas ainda não refletia o propósito do modelo, pois 

colocava a Direção Geral como mandatária de toda a estrutura. Além disso, vinculava a 

Diretoria de Inteligência e Informação à Polícia Civil, e não ao Colegiado (Figura 25). 
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Figura 25 – Organograma 1 do CSSPPO_SC 

 

Fonte: Santa Catarina (2020)  

 

Um segundo organograma do CSSPPO_SC foi estruturado (Figura 26), mas ainda 

mantinha a estrutura da antiga SSP, o que foi apresentado na fala dos gestores das instituições 

na segunda entrevista, em 2021.  

“A estrutura que deveria ter sido enfraquecida e extinta da SSP permanece 

competindo com os demais órgãos... Acredito que, esvaziando essa personalidade jurídica que 

a SSP ainda tem, o Colegiado tende a, de fato, cumprir o seu papel de coprodução de 

conhecimento, de soluções nesse ambiente” (E.6). 
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Figura 26 – Organograma 2 do CSSPPO_SC 

 
Fonte: Santa Catarina (2020)  

 

Em 2021, a estrutura da extinta SSP deu lugar a uma estrutura organizacional diminuta, 

enxuta, fluida e objetiva, mais condizente com o modelo de governança multinível 

característico do formato do Colegiado. Assim, chegou-se à proposta de um mínimo necessário 

de órgãos de staff e reduzida quantidade de órgãos de linha, resultando em quatro 

Coordenadorias (antes eram 12 diretorias) e nove Núcleos (antes eram 20 gerências). 

Também foram reduzidos os cargos em comissão de 34 para 10, reposicionando-se 

funções executivas por meio de servidores efetivos colocados à disposição e mediante melhor 

aproveitamento de profissionais designados via CTISP (Corpo Temporário de Inativos da 

Segurança Pública). Essa foi uma conquista almejada pelos quatro gestores que compõem o 

Colegiado. 



190 

 

 

Destaca-se que a nova estrutura (Figura 27) visa transferir às autonomias internas das 

instituições o maior número possível de processos e competências antes restritos à antiga SSP, 

com vistas à racionalização e otimização das funções estratégicas do CSSPPO_SC. 

 

Figura 27 – Organograma atual do CSSPPO_SC 

 

Fonte: Santa Catarina (2022) 

 

Importante ressaltar que os cargos foram preenchidos por pessoas com conhecimento 

técnico e experiência na função a ser exercida, e não mais por indicações políticas como na 

estrutura anterior. “Agora temos decisões mais técnicas para atender os anseios das instituições 

para melhor atendimento da sociedade” (E.1). 

A principal contribuição do modelo Colegiado, apontada em entrevistas e conversas 

informais, além dos resultados dos indicadores de criminalidade, foi a integração das 

instituições de segurança pública.  

“A gente passa a conhecer as pessoas, aquilo que a gente só falava por telefone, só 

falava quando precisava, a gente acaba tendo um contato mais perto. E esse contato mais 

perto, não que ele faça com que a gente encurte etapa, mas ele ...não se fala nem bem nem mal 

daquilo que não se conhece, nem da pessoa que se conhece, então conhecendo a pessoa... e ver 

que ninguém está contra ninguém” (E.1). 

“Em função da nossa convivência diária e de contatos próximos facilitou bastante. 

Hoje a gente se respeita, e a gente vê a necessidade do outro com outros olhos, coisa que a 

gente não via no passado recente” (E.2). 
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“Ele aproximou e trouxe para a mesa com mais transparência os tensionamentos, e 

com isso eles foram diminuindo em boa parte dos assuntos” (E.3). 

“As instituições policiais nunca estiveram tão próximas como estão hoje... [a 

formação do colegiado] fazendo com que cada instituição passasse a cumprir as suas missões 

constitucionais e de forma integrada, um auxiliando o outro” (E.4). 

“[estreitou as relações entre os membros do Colegiado?] Bastante. Isso com certeza. 

Acho que o grande ganho do Colegiado foi isso, esse estreitamento das relações entre as 

instituições” (E.5). 

“Eu percebo que em algumas situações há uma aproximação das chefias. As 

lideranças passam a ter um comportamento diferente, de aproximação. Pelo exemplo do 

comportamento entre as lideranças acaba contaminando, no bom sentido, o relacionamento 

entre os integrantes de cada uma das associações” (E.6). 

Essa integração é decorrente da metodologia adotada, com reuniões semanais nas quais 

os gestores têm um momento formal de integração. Quando os titulares não podem comparecer 

é recomendado que enviem o substituto imediato, para que nenhuma instituição fique sem 

participação. Todas as reuniões são registradas em ata pela secretária do Colegiado, que anexa 

no Trello e encaminha para análise de todos os gestores todos antes de publicar. 

Nestas reuniões são apresentados os indicadores estatísticos, o andamento financeiro 

e de projetos, se deliberam as estratégias do setor, a formação de grupos de trabalho, a solução 

coletiva para problemas comuns e outros assuntos que sejam desejo de algum deles deliberar. 

As decisões são tomadas, em sua maioria, por consenso.  

“O colegiado eu entendi uma forma de que a gente vai ter sempre um secretário que 

vai ser das forças não vai não correr mais o risco de alguém externo. E, como a decisão é 

colegiada, a gente não tem perigo de ficar perdendo para uma instituição ou outra porque a 

gente vai ter essa espécie de votação” (E.5). 

Essa dinâmica e a regularidade das reuniões semanais foram apontadas em entrevista 

como um elemento importante no fortalecimento da confiança e do relacionamento entre os 

gestores e, consequentemente, entre suas instituições, bem como para o compartilhamento de 

informações e a deliberação de ações conjuntas.  

“O grau de confiança desenvolvido foi alto, não principalmente nos momentos formais 

das reuniões semanais que foi uma metodologia adotada, mas principalmente pela abertura 

que essas reuniões e essa proximidade geraram para os contatos paralelos e pessoais na 

resolução de problemas” (E.3). 
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 “Agora, estando todo mundo no colegiado, as decisões passando a ser colegiadas, as 

pessoas passaram a conversar mais, porque elas estão em um mesmo ambiente tratando dos 

interesses de cada uma delas e do interesse global da sociedade e do governo que é levar o 

melhor serviço para a sociedade” (E.1). 

“Eu entendo que o conceito de criar decisões em Colegiado, planejamento em 

Colegiado, construir conhecimento em Colegiado é um conceito muito bom e que pode gerar 

resultados ainda melhores do que ele tem nos entregue ... O modelo traz esse repensar, recriar 

a forma de ação e isso é uma evolução nesse processo” (E.6). 

Além dos encontros formais, os gestores das instituições criaram um grupo de 

mensagens instantâneas no qual trocam informações que carecem de maior agilidade, criando 

um mecanismo ágil e informal de comunicação que, segundo eles, fortaleceu muito a 

integração, a comunicação e a confiança entre eles.  

 “Quem está no processo percebe da noite para o dia as mudanças que aconteceram, 

a forma no trato de se resolver problemas da nossa instituição com a outra instituição, a forma 

como a gente se liga à noite, final de semana [...] isso facilita muito a resolução de problemas 

da comunidade e da própria corporação” (E.2). 

“Com isso, muitas situações que antes eram tratadas de maneira distante, fria e 

formal e que acabavam provocando crises, gerando consequências indesejadas, acabaram com 

frequência esse ano sendo resolvidas por meio de troca de mensagens e conversas informais 

que aconteceram justamente fortalecidas por essa ideia de trabalho em conjunto, de 

proximidade, em colegiado” (E.3). 

Um dos grandes desafios enfrentados pelo novo modelo foi a conquista da autonomia 

administrativa e financeira das instituições. Especialmente a Polícia Científica que, quando da 

formação do CSSPPO_SC, ainda dependia da SSP.  

O movimento deste [primeiro] ano foi o de fortalecimento da autonomia [...] 

Aumentou a autonomia das instituições com a delegação de poderes para movimentar, 

promover, remover as pessoas da própria instituição [...] passamos a trabalhar um grau de 

autonomia mais consciente aqui dentro (E.3).  

Além disso, por não ser reconhecida a estrutura colegiada como gestora da pasta da 

segurança pública, recursos financeiros, especialmente os federais, precisavam ser geridos pela 

conta da SSP, o que deixava as instituições “amarradas” à antiga estrutura. Uma grande 

conquista foi a descentralização dos fundos federais que, a partir de 2022, passaram a ser 

destinados diretamente às instituições. 
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“Quando você consegue dar autonomia plena de funcionamento de um órgão sem que 

ele dependa de decisões políticas você traz a presença do Estado e não do Governo. Eu vejo 

que, mantendo esse modelo de ampliar a autonomia dos órgãos, dando autonomia 

administrativa, funcional, legislativa, financeira, você dá autonomia de construir políticas de 

Estado” (E.6). 

Outro ponto relevante deste novo modelo colegiado foi a revisão do Plano Estadual de 

Segurança Pública, conduzido pela Coordenadoria de Operações Integradas. Esta equipe, que 

desde o início se apropriou dos princípios da governança multinível, ao invés de realizar a 

revisão e depois apresentar às instituições, buscou o diálogo com os diferentes atores para a 

cocriação da revisão do Plano, o que proporcionou debates ricos em insumos para futuras ações 

advindas do próprio plano.  

 

7.1.2 Apresentação da Maturidade da Rede MultiGov_SP 

 

Para avaliar o estágio de maturidade da rede formada pelo Colegiado foi aplicado, em 

duas oportunidades, o questionário de avaliação da maturidade de redes, apresentado na seção 

2.3.1. A primeira avaliação foi em novembro de 2019, ao final do primeiro ano de criação da 

Rede e a segunda avaliação foi em junho de 2021. Vale ressaltar que, neste período, houve 

alterações de dirigentes nas instituições, situação que pode interferir nos resultados por não 

haver uma avaliação contínua do processo. 

 Os resultados indicaram que o Colegiado está caminhando para o estágio de rede de 

aprendizagem, precisando desenvolver elementos como a estrutura de comunicação, que se 

encontra no estágio rede de expansão; o fluxo informacional, a coordenação, a confiança e o 1º 

ciclo de aprendizagem que se encontram no estágio de rede de ação; e a avaliação multinível 

que ainda é incipiente.  

As entrevistas realizadas no final de 2019 e início de 2020 com os membros do 

CSSPPO_SC corroboraram com o questionário. Já as observações realizadas desde maio de 

2019 nas reuniões do colegiado apontam que alguns elementos (Figura 19) ainda não são bem 

compreendidos pelos membros do Colegiado. 

Segundo os dirigentes, a confiança é algo que se constrói com o tempo e que, no caso 

do Colegiado, se solidificou com a nova formação. “A expectativa era que o grupo iniciasse 

com certo grau de boa vontade mas de desconfiança mútua, mas que com o passar do tempo 

isso fosse se calibrando: que a boa vontade se ajustasse ao equilíbrio entre as necessidades do 

grupo e individuais e que a desconfiança, aos poucos, fosse se tornando confiança na medida 
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em que as regras e as relações fossem se tornando mais claras, e que isso produziria, de alguma 

maneira, bons resultados na maior parte das atividades que o Colegiado teria como 

atribuição” (E.3). 

“Em termos de confiança aumentou muito entre os participantes porque a gente 

começou a perceber, todo mundo começou a perceber que o sucesso de um depende do sucesso 

do outro. Que é o sucesso do Colegiado Superior de Segurança Pública. São os índices que 

não tem como esconder” (E.2). 

 Todos reconhecem que houve uma aproximação significativa nas relações pessoais e 

institucionais, e muito se avançou na construção de um relacionamento confiável entre eles. O 

fato de estarem juntos semanalmente e neste formato Colegiado promoveu o conhecimento 

mútuo das necessidades de cada instituição, e essa compreensão minimizou atritos que 

historicamente aconteciam.  

“O Colegiado traz uma visão de união entre todos, é como se fosse um corpo único, 

não tivesse instituições separadas ... isso só é possível graças ao Colegiado ter essa visão, 

porque antes cada um pensava só em si ...Eu acho que o Colegiado propiciou isso, mudar 

paradigmas, quebrar, virar a chave e você não ver a outra pessoa como adversária, isso foi 

fundamental” (E.2). 

Entretanto, ainda há um caminho a percorrer, especialmente nos níveis mais 

operacionais das instituições. Nas entrevistas e em conversas informais os membros do 

Colegiado entendem que, apesar dos avanços, foram anos de uma convivência nem sempre 

harmoniosa, que precisam ser superados com a compreensão deste novo modelo.   

O modelo colegiado permitiu maior integração entre as ações operacionais das 

instituições, aumentando a cooperação. Como constatado nas entrevistas, a prioridade do 

primeiro ano de funcionamento do CSSPPO_SC foi o ajuste das instituições de segurança 

pública ao modelo e o desempoderamento da SSP como modelo hierárquico. Com o tempo, 

algumas ações conjuntas foram desenvolvidas, mas esse é um elemento que pode ser 

aprimorado.  

“A gente realizou algumas ações conjuntas e a forma que a gente trabalhou foi muito 

diferente do que a gente trabalhava no passado, isso porque hoje a gente vê aquela instituição 

como uma instituição irmã. Eu vejo as três instituições que estão ali junto comigo, eu tento 

apoiá-los e espero também que quando a gente precise a recíproca seja a mesma [...] a gente 

procura sempre se ajudar” (E.2).  

“Por deliberação do colegiado, o primeiro ano foi mais direcionado às questões 

estratégicas e de desconstrução do antigo papel da SSP, mas teve um efeito colateral 
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interessante: maior grau de entrosamento, o alinhamento e sinergia de algumas estratégias, de 

alguns times, a reação a alguns crimes e assim por diante se propagou de uma maneira não 

formal e se tornou cooperação lá na ponta, então aumentou o número de operações da Polícia 

Civil com a participação da Polícia Militar e vice-versa, da cooperação em ações de correição, 

e assim por diante” (E.3).  

“No último domingo tivemos a notícia de uma pessoa de nacionalidade argentina que 

a última aparição dele teria sido lá na Lagoinha do Leste. Como é que a polícia vai lá? Só tem 

duas formas, de barco ou helicóptero. Nosso helicóptero estava distante da região, tínhamos 

que pedir auxílio da outra polícia ou para o Corpo de Bombeiros com embarcação, que foi o 

que aconteceu” (E.4).  

A nova estrutura organizacional do CSSPPO_SC instituiu, inclusive, uma 

Coordenadoria de Operações Integradas, exclusiva para esse fim. Entretanto, ainda não se 

observam resultados efetivos desta reestruturação. Isso levou o elemento coordenação de ações 

conjuntas de médio prazo a evoluir desde a formação do Colegiado, o que se reflete, 

basicamente, no compartilhamento de informações e recursos para otimizar e alcançar melhores 

resultados. Além disso, a ausência de disputas já proporcionou bons resultados e gerou uma 

competição positiva em ações inovadoras. 

“[O modelo propiciou que] as instituições envolvidas especialmente nas questões 

ligadas ao crime adotassem soluções criativas, gerando até uma disputa, uma competição 

positiva, em que ao invés de focar em desacreditar ou enfraquecer o trabalho da outra 

instituição, as instituições se preocuparem em andar muito bem” (E.3). 

Outro movimento para impulsionar ações conjuntas de médio e longo prazo é a decisão 

de se constituírem “mini colegiados”, proposto em reunião do Colegiado, com objetivo de 

instanciar o modelo para outros níveis organizacionais, trabalhando especialmente com áreas 

temáticas da segurança pública, como inteligência, capacitação, compras, entre outras, a fim de 

promover a integração e a cooperação. O que ainda se observa é a necessidade de concatenar 

essas ações de maneira coordenada para um trabalho coletivo que gere resultados mais 

eficientes.  

Em termos de colaboração a aproximação entre os dirigentes e, consequentemente, 

suas instituições, trouxe ganhos na exploração construtiva das diferenças e da busca de soluções 

coletivas. Observou-se que, em diversos momentos, houve discussão sobre as particularidades 

de cada um e a busca de uma construção coletiva, no entendimento de que as instituições, juntas, 

tinham mais força.   
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 “Nós ganhamos institucionalmente e, principalmente, do momento em que os gestores 

das instituições sentam na mesma mesa, olham um no olho do outro, tomam decisões, discutem 

assuntos que são trazidos e que, às vezes, interessam a uma instituição, mas que tem reflexo 

em outra” (E.4).  

 “Eu vejo que foi muito importante esse passo porque a gente passou a se conhecer 

melhor como pessoas que dirigem uma instituição e como instituições. Isso passou a ser uma 

questão que quando um passa do limite com a outra instituição a gente consegue, de uma 

maneira colegiada, conversando, tomar as melhores decisões possíveis” (E.1).  

O fluxo informacional evoluiu muito entre as instituições, apesar de ainda não ter 

uma modelagem ou o grau de confiabilidade e detalhamento necessários para atender a 

complexidade da segurança pública. É perceptível que, tanto os dirigentes como as demais 

estruturas institucionais ampliaram a troca de informações, mas ainda existe a necessidade de 

estabelecer fluxos confiáveis e detalhados para garantir a integridade das informações e o uso 

ágil para a tomada de decisões. Outro ganho do modelo colegiado foi a apresentação semanal 

dos indicadores de segurança pública e das finanças da secretaria, que no modelo anterior não 

era de conhecimento das instituições.  

“As instituições passam a trabalhar de uma maneira colegiada, ou seja, de uma 

maneira que a Polícia Civil investigue e a Polícia Militar fica sabendo, a Polícia Militar faz 

uma operação e a Polícia Civil está sabendo” (E.1).  

“Hoje a gente tem mais facilidade de se comunicar com outras instituições, antes a 

gente via a outra instituição mais longe, a gente não tinha essa proximidade [...] hoje a gente 

tem essa liberdade, a gente se comunica com um pouco mais de facilidade” (E.2).  

Segundo as respostas ao questionário de maturidade da rede, a estrutura de 

comunicação foi considerada o elemento que mais carece de desenvolvimento. Não existe um 

sistema de informação específico para um processo contínuo de comunicação. Os dirigentes 

utilizam-se de mensagens eletrônicas por aplicativo, e-mails, um aplicativo de gerenciamento 

de projeto na web e o Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGP-e), mas não há um 

fluxo definido ou uma uniformidade no uso. Isso, por vezes, causa conflito, atraso ou dispersão 

de informações, prejudicando o fluxo informacional entre os participantes da rede.  

“Embora a prática da reunião semanal com o briefing tenha representado um grande 

avanço no compartilhamento de informações, ainda a Diretoria Geral não conseguiu entregar 

ao colegiado as informações sistemáticas, continuadas e rotineiras por um sistema de 

inteligência de negócios, e assim por diante” (E.3).  



197 

 

 

“Se não tiver a troca permanente de informações, e se não houver também a quebra 

do paradigma de que o detentor da informação é o detentor do poder, se não houver a quebra 

desse paradigma e dessa barreira, não se chega a lugar nenhum. Porque uma informação por 

mim recebida é importante, para você ela pode ser vital, eu tenho que compartilhar essa 

informação [...]” (E.4). 

Um elemento impulsionado pela MultiGov e que foi bastante fortalecido pelo modelo 

colegiado é a autonomia das instituições, ao mesmo tempo em que se estreitaram as redes intra 

e interorganizacionais colaborativas. A criação do fundo da Polícia Científica (à época 

denominado IGP) foi um marco para esse elemento, já que era a única que ainda dependia 

financeiramente da SSP, equilibrando as relações de poder e empoderando a instituição.   

 “A criação do fundo do IGP [...] é algo histórico e não aconteceria se não fosse o 

colegiado [...] agora, com a aprovação do nosso fundo, a gente vai começar a brigar por 

questões macro” (DIRETOR GERAL DA PCI).  

“A forma de colegiado está dando muito mais força para todos e a gente vai crescer 

muito no processo” (E.2).  

 “Os gestores máximos das instituições terem autonomia e força para tomar as 

decisões, participar das decisões estratégicas. Isso faz com que as decisões sejam menos 

intrusivas e mais produtivas porque quem toma a decisão é quem vai executar, então ele se 

preocupa com as consequências de uma forma mais clara do que uma autoridade externa, 

vinda de fora, com pouca experiência” (E.1). 

“Uma das recomendações que eu faria ao próximo gestor é que preservasse essa 

autonomia administrativa dos órgãos e que não permitisse que aquele processo de influência 

política, que no Brasil se confunde com politicagem, que essa má política seja empregada 

dentro dos órgãos e cause os desequilíbrios dentro do processo. Hoje quando há a autonomia 

de administração você consegue planejar para equilibrar o processo. Quando há decisão 

política ela não leva em conta todos os fundamentos técnicos que foram estudos naquele caso 

e toma a decisão política, e desequilibra o processo, acaba trazendo deficiências de 

atendimento em algumas áreas em benefício de outras” (E.6). 

Com a regulamentação do Regimento Interno pelo Decreto 1.599/2021 as regras 

compartilhadas ficaram mais claras. Entretanto, ao se explicitar essas regras, percebeu-se que 

algumas ainda não estão adequadas ou aderentes ao consenso entre os membros do 

CSSPPO_SC. Assim, imediatamente após a sua publicação iniciou-se o trabalho de análise e 

proposta de ajustes do regimento, especialmente no que tange à estrutura organizacional e 

definição de poder e responsabilidades, em trâmite no SGP-e SSP 502/2022.  
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A rede formada com o CSSPPO_SC fortaleceu o capital social, permitindo que as 

organizações percebessem que juntas são mais fortes e que há muito mais o que as une do que 

o que as separa. As relações entre os dirigentes e suas instituições tornaram-se mais fluídas, 

aumentando a confiança, estruturando o modelo para o alcance dos objetivos coletivos de 

segurança pública.  

 “A melhor relação é aquela relação na qual você vê o teu par como alguém que está 

ali para te ajudar, para você crescer, e você está ali para ajudar ele a crescer independente do 

que aconteça [...] a gente está ali para contribuir, para somar, para subir os degraus juntos 

[...] e para que isso aconteça eu acho que essa forma de colegiado facilita muito” (E.2).  

“A gente passa a conhecer as pessoas [...] a gente passa a ter um contato mais perto. 

Não que ele faça com que a gente encurte etapas, mas não se fala nem bem nem mal daquele 

que se conhece, conhecendo a pessoa você fica mais próximo, consegue ter um fluxo não de 

amizade, mas um fluxo de conhecer a pessoa, o que ela é, o que ela representa, e ver que 

ninguém está contra ninguém, todo mundo quer o melhor” (E.1).  

Participar do CSSPPO_SC permitiu que os dirigentes gerassem capital relacional 

para a rede e para suas instituições. Tornou-se bastante comum, nas reuniões semanais, a troca 

de informações sobre como cada um age em determinados aspectos, quais ações funcionaram 

e quais não funcionaram em suas instituições, e a busca coletiva por recursos e direitos comuns.  

“Não tem mais aquela situação de um fazer por si, tudo é tratado no Colegiado e o 

Colegiado consegue ter a dimensão da situação que o estado vem passando” (E.1).  

“Nos próximos anos as instituições vão se ver totalmente diferente uma da outra, da 

forma que se viam no passado e se veem hoje ainda, eles não vão ver mais a outra instituição 

como adversário, mas sim como um parceiro. Isso é algo que é difícil quebrar o paradigma, 

algo que foi construído durante muito tempo” (E.2). 

“Quando nós semanalmente alinhávamos o cenário, estabelecíamos um mínimo de 

consenso sobre o que era prioridade e deixamos espaço para que as instituições fizessem o seu 

trabalho com autonomia, essa ausência do clima de disputa é o que provocou ações conjuntas, 

principalmente no nível tático operacional e que acabou produzindo bons resultados esse ano” 

(E.3). 

A figura do agente integrador do colegiado ainda está em fortalecimento. Em alguns 

momentos o presidente tem esse papel, mas regularmente esse agente pode ser cada um dos 

membros do colegiado que tenha maior afinidade ou maior network para mover a rede em busca 

de recursos e inovação.  
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O CSSPPO_SC buscou e fortaleceu a integração com outros atores que influenciam 

diretamente os resultados da segurança pública, como a Polícia Rodoviária Federal, Conselhos 

Estaduais, Ministério da Justiça, Ministério Público, Forças Armadas, Tribunal de Contas, 

Prefeituras, entre outros. Diversas vezes esses atores foram convidados para participar das 

reuniões ou o Colegiado foi até eles para estreitar os laços de parceria e as redes.  

“Esse ano foi um ano muito bom, o Araújo conseguiu comandar muito bem o grupo, 

aparar muitas arestas [...] de forma muito tranquila [...] sentar à mesa, discutir de igual para 

igual, então foi muito bom isso, não teve rompante. Isso serve até de exemplo para os outros 

que venham assumir a função, conduzir dessa forma (E.2).  

 “Firmamos termos de cooperação com o Ministério Público do Trabalho, com o 

Tribunal de Contas do Estado, que busca essa interação de conhecimento e de informações. 

Eu vislumbro, mais à frente, que o estado como um todo quebre as barreiras que tem em termos 

institucionais e organizacionais, porque as informações são públicas [...] por que eu não posso 

compartilhar com outra instituição?” (E.4).  

 A avaliação multinível ainda é incipiente. O sistema de avaliação utilizado é o 

acompanhamento dos indicadores e o alcance das metas do Governo para as instituições. 

Entretanto, esse sistema ainda não alcançou um nível de maturidade de avaliação que incentive, 

controle e monitore os processos nos múltiplos níveis de atuação da segurança pública, 

especialmente no que se refere aos processos de aprendizagem intra e interorganizacional.  

Algumas discussões foram iniciadas com o Observatório de Segurança Pública, a 

possibilidade de retomada da Rede de Universidades e Academias da Segurança Pública de 

Santa Catarina (RUASP_SC); a criação de um sistema de indicadores de avaliação; a 

sensibilização e mobilização para a criação de uma cultura de avaliação; e a regulamentação 

das avaliações por meio de protocolos e rotinas.  

Nesse sentido, o maior avanço foi a revisão do Plano Estadual de Segurança Pública, 

que realizou um trabalho colaborativo de coprodução dos indicadores, coordenado pela equipe 

da Coordenadoria de Operações Integradas, que buscou a integração dos indicadores. 

Entretanto, como o Plano Estadual está atrelado ao Plano Nacional, ainda não é possível criar 

uma estrutura adequada ao modelo do Colegiado, com indicadores coletivos de avaliação. 

O 1º ciclo de aprendizagem está relacionado à disponibilidade dos atores da rede para 

aprender e melhorar seus processos internos. Isso inclui ser criativo e inovador por si só, a partir 

das relações que estabelecem e das interações promovidas pela rede. Observa-se avanços, mas 

ainda há espaço para mais aprendizagem e inovação, especialmente nos níveis organizacionais 

inferiores, que precisam incorporar o modelo colegiado e seus benefícios.  
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 “A ideia de compartilhar as ações a partir do foco nos resultados acabou fazendo 

com que as instituições envolvidas, principalmente nas questões relacionadas ao crime, 

adotassem soluções criativas, gerando uma competição positiva” (E.3).  

 “Os chefes dos comandos [...] têm que levar isso também para os seus subordinados, 

que não adianta nada a gente vender essa ideia aqui dentro se, lá embaixo, que é quem executa, 

que é quem realmente faz as ações não estiver também envolvido neste processo” (E.1).   

 A formação colegiada permitiu que as instituições interagissem mais, percebessem 

que é possível aprender umas com as outras, característica do 2º ciclo de aprendizagem. 

Observou-se, nas reuniões semanais, que as instituições buscam aprender com o outro, 

trabalham e discutem conjuntamente para o alcance dos resultados coletivos, despindo-se de 

seu ego institucional para o bem comum. É claro que esse é um processo e que deve ser 

contínuo, mas o conhecimento mútuo das necessidades e anseios do outro contribui muito para 

esse avanço.  

 “Essa questão de respeitar o espaço do outro, não querer fazer o serviço do outro, 

mas tentar mostrar para ele que, de repente, você vai fazer o serviço e contribuir no processo” 

(E.2).  

 “Nós trabalhamos integrados, um complementando e prestando auxílio ao outro, 

para que possamos juntos atingir os objetivos em prol da coletividade” (E.4).  

 “Eu vejo que facilitou bastante a integração na base. A partir do momento que eles 

presenciam que os dirigentes das instituições estão juntos, estão trabalhando juntos, a base 

também vê que é possível isso” (E.2). 

O 3º ciclo de aprendizagem reflete uma relação de interdependência entre os atores 

da rede, ou seja, eles percebem que juntos conseguem resultados mais efetivos e, para isso, são 

capazes de adaptar seus serviços à estratégia coletiva, respeitando suas especificidades. Nesse 

sentido, a formação do CSSPPO_SC conseguiu quebrar paradigmas e vencer barreiras.  

 “E em determinado momento você pode ter uma visão que não faz avaliação do que 

ele pode, se posto em prática, impactar em outra instituição e, às vezes, com isso, você pode 

continuar na consecução daquela ação, mas mudando a forma de agir, a forma de trazer ao 

domínio público e a forma de colocar em prática sem que atinja a outra instituição e traga 

reflexos negativos” (E.4).  

“Aumentar a alteridade de identificação a partir da percepção de que as realidades 

se aproximam muito, diferente do que pode parecer à primeira vista ou quando não há essa 

aproximação” (E.3). 
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7.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE COCRIAÇÃO 

 

Apresentados os resultados do processo de cocriação, passa-se para as análises dos 

resultados, que integram o momento de criação e o momento de transformação do framework 

KAD. Essas análises contribuem para o processo de aprendizagem expansiva, permitindo a 

resposta a diversas questões e a cocriação de soluções a partir dos conhecimentos práticos e 

acadêmicos e suas inter-relações. Assim, neste momento, explicita-se o resultado da 

interpretação dos resultados, embasadas no processo de cocriação coletiva com os atores da 

segurança pública. Esse passo é importante pois fundamenta o framework proposto. 

A implantação da MultiGov na Segurança Pública de Santa Catarina corrobora com a 

demanda do Susp para a estruturação de Redes. A princípio, o sistema demanda essa 

estruturação por força de legislação, mas essa orientação decorre também porque os atores, 

apesar de independentes, são interdependentes entre si para alcançar os resultados a que se 

propõem. Nesta condição, esta pesquisa transdisciplinar de coprodução, evocou a MultiGov 

como o modelo de governança a ser adotado. 

A abertura para a formação da Rede do Colegiado Superior de Segurança Pública e 

Perícia Oficial (CSSPPO_SC) foi encabeçada pelo Governador Carlos Moisés da Silva em seu 

projeto de governo, e executada pelos gestores das instituições. Assim, no caso da segurança 

pública, a implantação da Multigov_SP é uma decisão de governo, seguida do engajamento dos 

principais atores das instituições de segurança pública para ir ao encontro de seus pares nos 

diferentes níveis em que se encontrem. Esses são os primeiros passos para constituir as Redes 

iniciais da MultiGov_SP, que devem contar com a participação dos principais atores, o que 

demanda que haja o mínimo de confiança entre eles. 

No caso estudado, a Rede foi instituída pelo Decreto n. 4/2019 e a confiança foi 

estabelecida durante o processo de implementação. Reforça-se o entendimento de que a 

confiança é um elemento que deve ser trabalhado constantemente para que os laços sejam 

estreitados a partir do conhecimento do outro, da renúncia de questões individuais em prol do 

bem comum, da abertura para o novo, deixando de lado os pré-conceitos existentes para a 

entrega do maior valor agregado à sociedade. E esse é um processo contínuo, já que os atores 

podem ser trocados e novos membros adicionados no decorrer do processo. 

Apesar de a Rede ser formada por determinação, a coerência das ações entre os 

múltiplos atores não se alcança por determinação top-down, mas pela compreensão coletiva da 

estratégia que leva à cocriação de soluções. O fortalecimento de outros elementos contribui para 
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o aumento da confiança entre os pares, e esta deve ser constantemente monitorada e alicerçada 

em um esforço coletivo. 

Na Rede do CSSPPO_SC a formação inicial gerou estranheza, expectativas e até certa 

resistência sobre a sua efetividade. Esses “efeitos colaterais” podem ser reduzidos ao se 

estabelecer de maneira colaborativa e cocriada as regras que vão reger as relações (ao menos 

iniciais) da rede. Essas regras precisam claras e acordadas entre todos para que possam conduzir 

os atores por caminhos mais seguros e estimular o fortalecimento da confiança necessária para 

a atuação em rede.  

Outra estratégia é estabelecer projetos de curto prazo que permitam o estreitamento 

dos laços de rede, fomentando a cooperação entre dois ou mais atores. Esses projetos podem 

ser o compartilhamento de informações que beneficiem ambas as partes, ações conjuntas para 

um objetivo específico, enfim, é preciso buscar caminhos para trabalhar junto, já que esse 

elemento fortalece a confiança e permite que as regras sejam colocadas em prática e 

aprimoradas. 

Considerando que em todos os estágios de maturidade da rede existe a troca de 

informações e que esse é um fator que interfere diretamente nos resultados e no valor percebido 

é preciso estabelecer um fluxo informacional confiável. Ele pode ser simples, como um grupo 

de mensagens instantâneas, mas deve garantir que as informações cheguem a quem precisa de 

forma rápida, clara e útil. A formação da rede deve prever a abertura destes canais de 

comunicação que, por vezes, são obstruídos pela burocracia ou pela falta de conexões entre as 

partes. No caso do CSSPPO_SC o grupo de mensagens instantâneas entre os membros do 

Colegiado foi um fator que facilitou e solidificou a Rede entre os membros. 

É igualmente importante estabelecer uma estrutura de comunicação que apoie esse 

fluxo informacional, bem como garanta o registro e o resgate oportuno de informações 

relevantes pelos atores envolvidos. A comunicação deve ser fluida e segura, assertiva e simples 

ao ponto de garantir a tomada de decisões efetiva e o aprendizado coletivo. Nesse sentido, a 

integração de sistemas de informação existentes ou mesmo a criação de uma estrutura de 

comunicação específica da rede torna-se necessária, podendo ser utilizadas diferentes soluções 

gratuitas e/ou pagas, já desenvolvidas ou a desenvolver, como Trello ou um sistema de gestão 

customizado para atender aos objetivos da rede.  

O CSSPPO_SC utiliza a ferramenta Trello na qual são inseridas as atas das reuniões e 

as decisões decorrentes delas, e a secretária organiza o acompanhamento dos encaminhamentos 

de cada reunião. O fato de todos os membros do Colegiado terem acesso permite o 
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acompanhamento, a transparência e a comunicação sobre as decisões tomadas. Além disso, o 

SGP-e é a ferramenta oficial para os trâmites de governo.  

No entanto, é importante que esta estrutura de comunicação seja estabelecida também 

com os atores externos ao Colegiado. “Eu percebo ainda que, o próprio governo do estado, 

que criou o colegiado, ainda não nos enxerga como um colegiado. No nosso dia a dia a gente 

percebe ainda a própria Casa Civil de mandar documentos que são para as instituições que a 

secretaria não tem como responder... O próprio Governo não nos entendeu como um 

Colegiado... a Casa Civil, os próprios órgãos...” (E.5). É preciso comunicar adequadamente a 

nova estrutura, reforçando o modelo com os atores do governo e com a sociedade, 

especialmente por se tratar de algo inédito no país e quebrar uma estrutura consolidada há anos. 

Na MultiGov um dos princípios mais respeitados é o da autonomia dos atores. E isso 

vai além do respeito, mas da luta pela conquista e preservação deste elemento, pois sem 

autonomia não há governança multinível. Estar em Rede é estar sujeito a regras e objetivos 

comuns que, às vezes, prevalecem aos interesses individuais, com o objetivo maior de alcançar 

o bem comum. O que se espera não é passar por cima de valores e princípios institucionais, mas 

abrir-se ao diálogo para a construção de um saber coletivo e a definição de objetivos, soluções 

e ações que garantam o alcance da visão de futuro coletiva, ou seja, a pronta resposta para o 

bem comum. 

Ao passo que a Rede se estrutura é necessário estabelecer, de comum acordo, uma 

coordenação que direcione as estratégias e ações da rede. Além de definir a figura de um 

coordenador, é preciso firmar parcerias formais e informais, estimular a atuação harmoniosa 

dos atores da rede, a efetividade do fluxo e da estrutura de comunicação, o respeito à autonomia 

dos participantes, o compartilhamento adequado dos recursos, entre outras ações. Isso pode 

demandar a assinatura de acordos de cooperação, contratos, entre outros mecanismos que 

reduzam os riscos e preocupações dos atores da Rede.  

Para isso o CSSPPO_SC estruturou uma equipe que conta com a secretária e outros 

assessores que apoiam as decisões colegiadas. Outro elemento fortalecido pelo Colegiado foi o 

estreitamento de relações com diversos stakeholders relacionados à segurança pública, 

convidando-os para o diálogo e a formação de redes estratégicas na busca de soluções para o 

bem comum. Um caso recente foi o da audiência de custódia, que envolveu Ministério Público 

e Tribunal de Justiça. 

Outro elemento importante das redes organizacionais é o capital social e este só se 

estabelece com relações. Por isso, definir encontros frequentes e regulares nos quais os atores 

possam deliberar e cocriar é fundamental para estreitar relações, aumentar a confiança, trocar 
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experiências, expor demandas e contribuir para a criação de soluções conjuntas. O 

fortalecimento do capital social auxilia no desdobramento de outros elementos e, 

consequentemente, na manutenção e no avanço da maturidade da rede. 

A regularidade dos encontros do CSSPPO_SC foi apontado como um dos fatores para 

o fortalecimento da Rede. Mesmo durante a pandemia as reuniões foram mantidas, com menor 

frequência e online, mas assim que possível foram retomadas por serem reconhecidas como 

fundamentais para trocas mais efetivas entre os membros. 

Apoiada pela confiança construída entre os atores e pelo entendimento de que juntos 

é possível realizar mais e melhor, a Rede consegue então colaborar para a busca de soluções 

ainda mais elaboradas e complexas. Novas forças tarefas e oportunidades de atendimento a 

situações que permeiam a segurança pública são construídas e deflagradas, apoiando-se nos 

fluxos informacionais e estruturas de comunicação que alimentam a inteligência policial e 

promovem a prevenção em detrimento da repressão.  

Neste ponto, a abordagem colaborativa, na essência do termo, leva a resultados mais 

efetivos de pronta resposta à sociedade. Foi possível observar um avanço nesse sentido, 

especialmente pela indicação da estruturação dos “minicolegiados”, proposta que deve se 

fortalecer em 2022.   

Em uma Rede madura é possível estabelecer um agente integrador, aquele ator que 

favorece, facilita e estimula relações colaborativas e integrativas. Esse agente integrador pode 

ser escolhido entre os atores da própria rede, ou pode ser um agente externo, desde que tenha a 

aceitação de todos. Ele assume a liderança pela coordenação, não sendo o único responsável 

por ela, mas tornando-se um elemento de conexão mais estruturada dos atores, estratégias e 

ações da Rede. Apesar de entenderem que esta função, associada ao comando de suas 

instituições, acarreta maiores demandas, os membros do Colegiado se esforçam para cumprir 

esse papel. 

Redes mais maduras também são capazes de desenvolver e se apoderar do capital 

relacional, já que a relação entre os atores está suficientemente sólida para que aconteça a troca 

de experiências e conhecimentos que permitam a cocriação de soluções coletivas e criativas, 

gerando valor para todos. Esse é o ponto em que os atores atuam juntos na melhoria de seus 

processos, na construção de novas soluções comuns e na combinação de aprendizados para 

situações semelhantes, o que eleva os resultados de todos. 

Foi possível observar o quanto esse capital relacional evoluiu desde a formação do 

CSSPPO_SC. Durante esse período as instituições perceberam que é possível unir forças, que 
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o outro tem algo para ensinar, sem querer impor nada a ninguém. E algumas conquistas 

coletivas foram obtidas por meio da cocriação entre os membros. 

A MultiGov não deixa de lado o monitoramento e controle necessários ao processo de 

governança, mas propõe uma avaliação multinível que acompanhe não somente o desempenho, 

mas aspectos como a motivação, a comunicação, a colaboração e a participação, pois estes 

interferem diretamente nos resultados da rede. Ancorados em critérios claros, objetivos e 

monitorados constantemente, é possível atuar para corrigir percursos e estabelecer novos rumos 

para a atuação em Rede. Isso garante correções mais rápidas e efetivas não só nos resultados, 

mas em todo o processo MultiGov. 

O Plano Estadual de Segurança Pública e as metas do Governo do Estado cumprem, 

em parte, o monitoramento e o controle dos indicadores de segurança pública. No entanto, há 

que se avançar na estruturação de uma avaliação que considere a aprendizagem, a inovação, a 

integração e os ganhos coletivos a partir da formação colegiada. 

A aprendizagem é um elemento constante em todos os estágios das redes 

organizacionais, afinal, toda interação promove a aprendizagem quer seja de ciclo simples, 

duplo ou triplo. A evolução destes ciclos acompanha a maturidade da Rede, à medida que os 

demais elementos vão se consolidando e capacitando tanto os atores como a própria rede a 

aprenderem.  

Esses aprendizados retroalimentam o processo da MultiGov, promovendo um círculo 

virtuoso de aprendizado, adaptação, confiabilidade, aumento do nível de cooperação dos 

participantes, inovação e obtenção de resultados mais efetivos, equitativos e sustentáveis em 

múltiplas escalas para a sociedade brasileira.  

Desde a formação do Colegiado, houve seis trocas de dirigentes em três das 

instituições que o compõem. Essa substituição dos líderes institucionais era um ponto de 

atenção sobre a solidez do modelo, especialmente nos elementos básicos da rede de 

aprendizagem. No entanto, foi possível perceber que, após um tempo de ajuste, entendimento 

da dinâmica e estabelecimento de novas conexões de confiança e colaboração, o Colegiado 

conseguiu manter sua estruturação. 

A combinação destes elementos tem promovido um crescente compartilhamento de 

responsabilidades e poder de influência entre as instituições membro do CSSPPO_SC, gerando 

resultados mais efetivos para as ações de segurança pública, como mostram os números em 

queda: a taxa de homicídio foi a mais baixa em 12 anos, o feminicídio caiu 27%, o latrocínio 

caiu 80% e os roubos e furtos a instituições financeiras registrou queda de 70% (Anexo A).  
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Esses resultados, em sua maioria os melhores da série histórica, apontam para a 

efetividade da MultiGov na Segurança Pública. Além disso, os ganhos obtidos pela nova 

estrutura de governança levam os membros do CSSPPO_SC a recomendarem sua continuidade, 

mesmo entendendo que o modelo está em amadurecimento. 

“Eu recomendo isso a nível de Brasil... eu recomendo que é fundamental a não 

existência de uma figura política coordenando um órgão tão importante para a sociedade como 

é a segurança pública. Eu recomendaria para a saúde, recomendaria para a educação, que 

para mim são os três pilares que o governo teria que trabalhar e focar” (E.2). 

“Eu recomendaria 100% que se mantivesse... Defendo a continuidade desse modelo 

justamente para avançarmos nesse conceito de autonomia administrativa dos órgãos” (E.6). 

“Se for para falar em números [eu recomendaria] 100%. É claro que algumas 

adequações ao modelo devem ser feitas também...acho que um modelo que ainda não 

amadureceu o suficiente ainda, precisa de mais um tempo, de repente, de outra gestão, de outro 

governo, que ele possa ir para frente, com pessoas diferentes, porque daí vai se ter uma ideia, 

mesmo trocando as pessoas, se o modelo vai continuar existindo” (E.1). 

 “Eu recomendaria quase que 100%. Só mudaria, a única coisa que eu mudaria, é que 

o Colegiado ainda tem muita coisa administrativa. No meu entendimento, tudo o que a gente 

pudesse repassar para as instituições... para que o Colegiado ficasse com essa questão mesmo 

de pensar a segurança pública” (E.5). 

Corroborando com as falas dos gestores, entende-se que o modelo está em fase de 

amadurecimento, apesar de já ter percorrido um caminho suficiente para se tornar sólido o 

suficiente para ser continuado. Assim, sugere-se como melhorias a serem consideradas para o 

CSSPPO_SC: 

a)  A manutenção das discussões regulares baseadas em consenso, sem um elemento 

que possua voto de minerva, o que desequilibraria as relações de poder entre as 

instituições. 

b)  O empoderamento a partir da autonomia das instituições para que o CSSPPO_SC 

tenha o foco na governança e na integração estratégica da segurança pública. 

c)  A continuidade dos encaminhamentos para o ajuste das estruturas administrativas 

e jurídicas para apoiar o funcionamento adequado da nova configuração, bem 

como o posicionamento de exigir que o Governo enxergue e apoie as necessidades 

de adequação para o novo modelo. 
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d)  O fortalecimento do Observatório para a produção de conhecimento sobre 

segurança pública, buscando integração com stakeholders diversos, como outros 

órgãos e a academia. 

e)  O desdobramento do framework MultiGov dentro das instituições, entendendo 

que ele é viável também para contextos organizacionais. 

Inclusive, sobre os desafios para o avanço da governança compartilhada, descritos por 

Angelis (2015), foi possível identificá-los no contexto da governança multinível da segurança 

pública. Assim, os desafios para a implementação de planejamento de longo prazo, a 

continuidade de projetos, o engajamento dos partícipes, o estabelecimento de confiança e 

parcerias, o uso de tecnologias e a valorização dos partícipes foram evidenciadas e governadas 

por cada um dos presidentes do Colegiado, a seu tempo, de maneira a mitigar os riscos para 

governança multinível. 

Dessa feita, esta tese propõe o framework para a implantação da MultiGov na 

segurança pública brasileira, considerando que este artefato impulsiona o desempenho, os 

resultados, o reconhecimento e a entrega de valor para uma segurança pública efetiva, assertiva, 

inovadora e integrada. 

 

7.3 MULTIGOV_SP: APRESENTAÇÃO DO FRAMEWORK MULTIGOV PARA A 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Ao ser incluída a etapa de cocriação do Framework MultiGov para a Segurança Pública, 

e após ser realizada a validação dos elementos conceituais e do processo de implantação da 

MultiGov Pública, concluiu-se o momento de transformação do framework KAD que preconiza 

a validação dos resultados junto ao contexto organizacional, além de incrementar o 

conhecimento científico-tecnológico da pesquisa acadêmica e o conhecimento estratégico 

organizacional. 

 O framework apresentado a seguir é fruto do processo de cocriação junto ao contexto 

da segurança pública e seus atores, validado por estes por meio de diversos momentos de 

interação, transformação e aprendizagem. O resultado é representado pela Figura 28: o 

framework da MultiGov Pública para a Segurança Pública no Brasil (MultiGov_SP). 
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Figura 28 – Framework MultiGov_SP: Governança Multinível para a Segurança Pública 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

O Framework MultiGov_SP pode ser compreendido por dois grandes grupos de 

elementos: Alicerces e Redes. Os Alicerces são imutáveis, controlam o movimento das redes e 

a qualidade da MultiGov_SP, mantendo-a na direção do bem comum. As Redes são 

indispensáveis, mas mutáveis, geradas a partir das necessidades e expectativas dos seus próprios 

integrantes. Além disso, o framework apresenta o método para a implementação do modelo, um 

processo linear que precisa ser respeitado para que o mesmo tenha sustentabilidade. 

 

7.3.1 Alicerces para a MultiGov_SP 

 

São quatro os elementos que configuram os alicerces para a Governança Multinível da 

Segurança Pública (MultiGov_SP): (1) Propósito da MultiGov, (2) Visão Coletiva de Futuro, 

(3) Bases componentes e (4) Bases Invisíveis. Esses elementos se retroalimentam 

constantemente para a estruturação da MultiGov_SP, como descrito a seguir.  
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7.3.1.1 Propósito da MultiGov_SP 

 

Para a elaboração deste framework considerou-se os objetivos do modelo Governança 

Multinível extraídos da literatura, que sintetizam o contexto da governança multinível (Figura 

7) e direcionam as estratégias e ações de governança para que o framework possa ser 

implementado e sustentado, garantindo os resultados esperados.  

Dessa forma, no framework, estes objetivos são evidenciados como Propósitos da 

MultiGov_SP sendo os direcionadores das decisões a serem tomadas, mesmo que estas 

dependam de mudança de cultura e quebra de paradigmas de cada instituição ou de suas 

relações. 

 

7.3.1.2 Visão Coletiva de Futuro da MultiGov_SP 

 

Um sistema de governança organizado à luz dos pressupostos e diretrizes da MultiGov 

deve levar as organizações envolvidas a obterem melhores resultados, e esses resultados 

precisam permear todas as estratégias e ações multiníveis. Vale lembrar que o resultado coletivo 

para o bem comum é tão importante que compõe o conceito de MultiGov definido por esta tese. 

Assim, os resultados a serem alcançados coletivamente são apresentados no 

Framework MultiGov_SP como a Visão Coletiva de Futuro, já que o verdadeiro resultado a 

ser alcançado são as soluções coletivas para o bem comum.  

A definição dos resultados foi pautada na Política Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social (PNSPDS), que norteia os planos e direcionamentos da segurança pública no 

Brasil, em todas as esferas. Sempre que essa Política sofrer revisões, a Visão Coletiva de Futuro 

deverá ser igualmente revisada para se manter alinhada aos almejados. 

 

7.3.1.3 Bases Componentes da MultiGov_SP 

 

Entendendo que os componentes da MultiGov se apresentam como um desdobramento 

de seus pressupostos, diretrizes e mecanismos (Quadro 5), e permitem a generalização do 

conceito de governança multinível em diferentes contextos, o Framework MultiGov_SP se 

apoia nas bases componentes para MultiGov, tomando-as para si.  

São as bases componentes da MultiGov_SP: autoridade, Co benefícios, fornecimento, 

engajamento e coprodução. 
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Destaca-se que esses componentes são indispensáveis para a manutenção de um grau 

adequado de coerência e coesão, já que os múltiplos atores em múltiplos níveis tornam o 

ambiente ainda mais dinâmico e complexo. 

 

7.3.1.4 Bases Invisíveis da MultiGov_SP 

 

Sendo a estruturação de redes uma premissa da MultiGov, e por serem as redes de 

aprendizagem o alicerce para o alinhamento estratégico e o direcionamento coletivo aos 

objetivos comuns,  a outra base do framework é estabelecida pelas bases invisíveis das redes de 

aprendizagens (Figura 7), nele denominadas Bases Invisíveis da MultiGov_SP. Utiliza-se o 

termo “base” por estas serem o alicerce que sustenta a estrutura organizacional em múltiplos 

níveis, e do termo “invisível” pela subjetividade dos elementos envolvidos.  

São bases invisíveis da MultiGov_SP: confiança, colaboração, comunicação, 

MultiGov Pública e aprendizagem. 

 

7.3.2 Redes para a MultiGov_SP 

 

A partir do Framework Multigov_SP a gestão do conhecimento deverá ser realizada 

de maneira que o impacto de qualquer boa prática e lição aprendida seja ampliado. Como dito 

nesta tese, do valor concentrado a uma única organização, cria-se uma cultura de aprendizagem 

continuada pelas redes intra e interorganizacionais, repercutindo o impacto a um número 

crescente de stakeholders. Na Figura 29, destacam-se os oito elementos que configuram as 

Redes para a Governança Multinível da Segurança Pública (MultiGov_SP), no framework 

localizados no centro da figura.  
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Figura 29 – Elementos de Redes do Framework MultiGov_SP 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

Os elementos são: (1) Estruturação das Redes; (2) Maturidade das Redes; (3) Rede 

Vertical Federativa; (4) Rede Horizontal intra e interorganizacional; (5) Rede Transversal com 

stakeholders; (6) Estágios de Evolução das Redes; (7) Ciclo de Conhecimento e Aprendizagem; 

(8) Componentes e mecanismos para a governança da rede. Estes elementos se retroalimentam 

continuamente para o incentivo à evolução da MultiGov_SP, como descritos a seguir. 

 

7.3.2.1 Estruturação das Redes para a MultiGov_SP 

 

Como descrito na seção 3.2 desta tese, a MultiGov é dependente da existência de redes 

organizacionais que facilitem a conexão e o compartilhamento de conhecimentos entre os 

diferentes atores, níveis organizacionais e entre organizações. Estas redes devem ser 

estruturadas de maneira a formar alianças que ampliam as competências atuais do sistema e 

abram espaço para parcerias futuras, por isso o elemento Estruturação das Redes. 

Esta nova estrutura em Rede deve prever o papel de um Agente Integrador com a 

missão de fortalecer a integração entre múltiplos atores e áreas, bem como estabelecer relações 

estratégicas interorganizacionais para objetivos e missões comuns. 
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Também são consideradas como estruturação das redes no Framework MultiGov_SP 

a implantação de um macroprocesso que inclua atividades conjuntas entre os atores que, apesar 

das diferenças, resolvem unir-se na busca de uma solução comum, por meio de relações formais 

e informais, mais horizontalizadas, fluidas e flexíveis, em que os mecanismos de controle são 

descentralizados, mas acompanhados por todos, tornando as interações mais dinâmicas e de 

confiança entre as partes. 

Amiúde, para esta estruturação de redes deve-se rastrear a motivação inicial para sua 

formação e, com esta, consequentemente, definir os objetivos comuns. A Estruturação da Rede 

se refere também à definição da direcionalidade (vertical, horizontal ou transversal), localização 

(dispersa ou aglomerada), formalização (contratual formal ou não contratual), poder (orbital ou 

não orbital) e governança da rede (compartilhada ou descentralizada).  

Após a sua estruturação deve-se estabelecer ferramentas para a autoavaliação e 

controles coletivos, para que seja possível o monitoramento, por parte de todos os envolvidos, 

da qualidade da estruturação e da evolução para a maturidade da rede. 

 

7.3.2.2 Maturidade de Redes para a MultiGov_SP 

 

O alicerce Maturidade das Redes para a Multigov_SP refere-se, como visto na seção 

3.2, à gestão do relacionamento entre os integrantes da rede para impulsionar a evolução até o 

estágio de rede de aprendizagem. 

Para isso, o caminho é o estabelecimento de relações conscientes, saudáveis e 

sustentáveis entre os atores internos e externos, desenvolvendo e fortalecendo não só o capital 

humano, mas o capital social e o relacional gerados pela Rede.  

Para tal, como apresentado anteriormente na Figura 9, é importante que a rede evolua 

do primeiro estágio de intenção de troca para os estágios posteriores, até alcançar a maturidade 

de relações de aprendizagem, em que a Rede alcança resultados mais efetivos para os atores e 

os stakeholders envolvidos. Depois de alcançada, a maturidade deve ser governada para sua 

manutenção. 

 

7.3.2.3 Rede Vertical Federativa 

 

A rede vertical federativa visa ao alinhamento de políticas, de estratégias e de 

recursos em múltiplos níveis federativos, desde o nível federal, estadual e municipal, 
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promovendo o compartilhamento de informações confiáveis e a colaboração em para o alcance 

de objetivos comuns, como missões conjuntas, acordos de cooperação, entre outros.   

A rede vertical federativa deve ter como base o Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp) e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). A implantação 

tanto do Susp quanto da Política Nacional demanda a MultiGov para a integração e colaboração 

vertical entre as forças de segurança em seus diferentes níveis de atuação. 

 

7.3.2.4 Rede Horizontal Intra e Interorganizacional 

 

Para atuar efetivamente em múltiplos níveis é preciso formar redes intra e 

interorganizacionais para possibilitar a colaboração entre os diferentes atores. As conexões e 

interações tornam-se fundamentais nesse novo contexto, no qual muitos atores estão envolvidos 

para o alcance de resultados. 

Redes intraorganizacionais impactam as relações entre as pessoas, departamentos e 

setores específicos de uma organização. Trata-se dos aspectos estratégicos envolvidos nessas 

relações que devem ser gerenciados pelas organizações para a melhoria da efetividade das ações 

da Segurança Pública.  

Redes interorganizacionais promovem o aperfeiçoamento das inter-relações das 

organizações do sistema de segurança pública, ao combiná-las como um sistema social em 

estruturas de longo prazo para atingir objetivos coletivos e ganhar efetividade em maior escala. 

Tanto redes intra como interorganizacionais envolvem um amplo processo de 

atividades conjuntas entre os atores que, apesar das diferenças, resolvem unir-se na busca de 

uma solução comum, por meio de relações formais e informais, mais horizontalizadas, fluidas 

e flexíveis, em que os mecanismos de controle são descentralizados, tornando as interações 

mais dinâmicas. 

Por fim, redes intra e interorganizacionais, como uma das diretrizes da MultiGov, 

orientam a transformação do papel do governo para novas estratégias de coordenação e 

formação de redes, a organização do sistema em arranjos possíveis de se entender por qualquer 

um dos participantes, e a mediação para ajuda financeira e para o alcance de resultados. 

 

7.3.2.5 Rede Transversal com Stakeholders 

 

A MultiGov_SP envolve mais do que jurisdições territoriais e seus governos. Inclui a 

sociedade civil, outras organizações públicas e organizações privadas, pois deve transcender as 



214 

 

 

fronteiras hierarquicamente pré-estabelecidas. A formação de redes entre atores públicos e 

privados, engajados em soluções coletivas em diferentes níveis é característica dominante na 

Governança Multinível e deve contemplar interações verticais, horizontais e transversais, já que 

a MultiGov transcende as fronteiras entre esses atores. A coprodução deve se dar em múltiplos 

níveis, que é quando os atores públicos e privados realizam esforços simultâneos para alcançar 

resultados coletivos. 

A MultiGov_SP é dependente da incorporação e interconexão desta rede transversal 

com stakeholders públicos e privados, em parcerias estabelecidas em diferentes níveis e com 

diferentes atores. O próprio Susp evoca a rede transversal como uma estratégia para a 

efetividade das ações de segurança pública, quando as políticas, e a sua consequente 

implementação, resultam das interações contínuas e complexas entre atores públicos e privados, 

e destes com a sociedade.  

Ao ampliar as estruturas verticais e horizontais, públicas e privadas, integrando atores 

estratégicos e operacionais correlatos à segurança pública, como os próprios Conselhos de 

Segurança, Universidades, Conselhos Comunitários, ONGs, entre outros, é possível alcançar 

resultados mais adequados e efetivos para a sociedade. 

Vale lembrar que a participação desses atores deve ser inclusiva e representativa, 

garantindo uma influência efetiva de todos os níveis no processo, o que torna necessário 

assegurar que o maior número de atores interessados esteja presente, participando direta ou 

indiretamente do processo. Também é preciso garantir um processo decisório cooperativo, 

coeso e transparente que leve ao desenvolvimento coletivo da rede, gerando colaboração e 

confiança entre os atores. O consenso é desejável, mas o importante é que a tomada de decisão 

seja colaborativa e não hierárquica. 

Para esta Rede vale o alerta já realizado por esta tese sobre a importância do diálogo 

público-privado e o diálogo entre acadêmicos e não acadêmicos. Os atores públicos podem ser 

resistentes à descentralização da autoridade, o que prejudica o diálogo com as organizações 

privadas, os movimentos sociais e a academia, requerendo um aprendizado gradual para as 

adaptações necessárias. 

 

7.3.2.6 Estágios de Maturidade das Redes 

 

São cinco os estágios de maturidade das redes (Figura 10), iniciando pela rede de 

troca e evoluindo até a rede de aprendizagem, em que a maturidade da rede configura a 

aprendizagem constante de todos os seus atores.  
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Na MultiGov a necessidade da formação de Redes aponta para o fato de que diferentes 

redes podem estar em diferentes estágios de maturidade (Figura 11), mas todas devem buscar 

evoluir ao incorporar os elementos necessários para essa maturidade, a fim de que os ganhos 

sejam ampliados e potencializados, fortalecendo as competências dinâmicas para atuação em 

novos contextos complexos. 

Dessa feita, as Redes estabelecidas para a MultiGov_SP podem estar em qualquer dos 

diferentes estágios de maturidade e, por isso, o Agente Integrador deve considerar o estágio de 

maturidade e trabalhar os elementos que a compõem, bem como incorporar os elementos que 

ainda não estão presentes, a fim de que a rede evolua em maturidade para o estágio seguinte. 

Vale apontar que participar de redes organizacionais direciona o foco dos atores e 

stakeholders na cooperação para o alcance dos objetivos estratégicos, e essa cooperação pode 

levar a própria Rede a evoluir para estágios mais complexos de relacionamento. Logicamente 

que as relações competitivas não são eliminadas pela atuação colaborativa dos atores, mas essa 

interação torna-se elemento de diferenciação, aprendizagem e inovação, respeitando as 

particularidades e a autonomia, ao mesmo tempo em que reforça a interdependência instituída 

pela rede. 

 

7.3.2.7 Ciclos de Conhecimento e Aprendizagem 

 

A geração contínua dos ciclos de conhecimento e aprendizagem é um dos maiores 

diferenciais do Framework MultiGov_SP e um dos resultados mais tangíveis da ação de 

pesquisa coproduzida. 

É bom lembrar que são três os ciclos devem ser simultaneamente gerenciados. O ciclo 

simples, considerado incremental e adaptativo, para que haja a detecção e correção de erros, 

mesmo que não seja preciso mudança de valores ou objetivos. O ciclo duplo para que, caso 

necessário, ocorra a mudança de regras, valores e estratégias, desenvolvendo-se a capacidade 

de reflexão e criticidade, alinhando caminhos para que o erro não mais ocorra. E, por fim, o 

ciclo triplo que envolve a compreensão e melhoria dos ciclos anteriores, desenvolvendo a 

flexibilidade para a mudança de modelo mental e, principalmente, a formação de visão e 

objetivos compartilhados e a capacidade de aprender para gerenciar coletivamente o ambiente 

dinâmico. 

Os três ciclos de conhecimento e aprendizagem facilitam a evolução das Redes ao 

propiciar que as organizações aprendam umas com as outras, beneficiando a si próprias, ao 

grupo e a própria rede, alcançando uma melhor percepção de valor pela sociedade. Mais do que 
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isso, ao estimular a interação e revelar a interdependência dos atores, a Rede promove 

aprendizagem, ao mesmo tempo que exige das organizações a predisposição em se abrir para 

ensinar além de aprender. Para isso deve-se manter uma interação regular, baseada na prática, 

que vai além da aprendizagem individual ou organizações aprendendo juntas. 

 

7.3.2.8 Gestão dos Elementos para a Evolução das Redes 

 

Além da gestão dos três ciclos de conhecimento e aprendizagem, devem ser 

gerenciados outros 13 elementos para permitir que as redes avancem para o estágio de rede de 

aprendizagem, como estabelecido na ação pesquisada em coprodução do Colegiado Superior 

de Segurança Pública de Santa Catarina. São eles: confiança, cooperação, coordenação, 

colaboração, fluxo informacional, estrutura de comunicação, autonomia, regras, capital social, 

capital relacional, agente integrador, avaliação multinível, aprendizagem multinível.  

Alguns destes elementos devem estar presentes em todos os estágios da rede, enquanto 

outros são incorporados de acordo com a maturidade dos elementos já presentes.  

A cooperação prevê a atuação conjunta em projetos específicos de curto prazo, com 

objetivo de alcançar um benefício coletivo. É um dos elementos primários das Redes, pois deve 

estar presente já no estágio de rede de troca. Na coordenação deve haver uma harmonia para 

atuar em projetos de médio prazo, com compartilhamento e otimização de informações e 

recursos, o que demanda um estágio mais maduro para implementação. Para a colaboração é 

preciso explorar de forma construtiva as diferenças entre os atores, mesmo quando estes têm 

perspectivas distintas sobre os problemas, buscando soluções inovadoras. 

Em todos os estágios de maturidade das Redes é preciso estabelecer um fluxo 

informacional confiável e detalhado, que permita que as informações sejam analisadas e 

disseminadas corretamente e em tempo hábil para subsidiar a tomada de decisões. Ao atingir 

estágios mais maduros, requer-se também uma estrutura de comunicação igualmente 

confiável e capaz de coletar, analisar e processar essas informações em um processo contínuo 

de comunicações entre os participantes da Rede. 

Um dos pilares da MultiGov é o respeito à autonomia institucional, e isso deve ser 

preservado e estimulado, mesmo que a Rede os leve a pensar e agir coletivamente. Outro 

requisito é o estabelecimento de regras para que os atores estejam cientes do seu papel e do 

papel do outro, estabelecendo as diretrizes para a existência da Rede. 

Redes oportunizam interação social que promove o capital social, desenvolvendo 

visão e linguagem compartilhadas, aumento da confiança e estruturação da Rede para a 
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produção de bem comum. Essa mesma interação social é capaz de desenvolver o capital 

relacional, gerando conhecimentos, habilidades e outros comportamentos a partir da relação 

com os demais participantes da Rede. 

A aprendizagem multinível respeita os três ciclos de aprendizagem já relatados 

anteriormente, considerando que todos são importantes, mas acontecem de acordo com a 

maturidade das relações e da Rede em si. Já a avaliação multinível deve ser estabelecida para 

incentivar, controlar e monitorar o processo de aprendizagem para a melhoria contínua dos 

resultados estratégicos, nos diferentes níveis de atuação. 

Ao entender que as redes são intrinsecamente dinâmicas, o agente integrador precisa 

atuar para manter a confiança e a colaboração entre os participantes. Precisa desobstruir o fluxo 

de informações; implantar a transparência e o compartilhamento de dados; defender a 

integração com autonomia dos atores; promover a geração de capital social e relacional, além 

de incorporar o conceito de aprendizagem organizacional, dando voz a todos e incentivando a 

exposição de boas práticas. 

Entre os 13 elementos, foi confirmado que a confiança é um elemento sine qua non 

de qualquer estágio da rede. Para o estabelecimento da MultiGov_SP é decisivo o 

desenvolvimento da confiança entre os atores. Trata-se da expectativa de que o outro 

participante da Rede irá cumprir as suas obrigações, se comportar de uma maneira previsível, 

agir e negociar de forma justa, mesmo quando a possibilidade de oportunismo está presente. Os 

outros 12 elementos são facilitadores e potencializadores da construção da confiança e, por isso, 

devem ser gerenciados e implementados para que a MultiGov_SP se estabeleça. 

 

7.3.3 Método de Implementação do Framework MultiGov_SP 

 

A MultiGov_SP parte de uma decisão política que determine a nova estrutura de 

governança da segurança pública. Consequentemente, há a necessidade de se estabelecer 

marcos legais que apoiem e regulamentem o novo modelo, instituindo as redes primárias, 

estabelecendo as estruturas de poder, reorganizando os papeis de cada ator com respeito à 

autonomia e às responsabilidades das instituições envolvidas. 

Utilizando-se das bases componentes da Governança Multinível e das bases invisíveis 

das Redes de Aprendizagem, após o momento de formação da nova estrutura de governança é 

preciso que se incorporem os mecanismos para a coprodução e a representatividade 

colaborativa, de forma que as redes inicialmente formadas por decisões políticas avancem nos 

estágios de maturidade e produzam efetivamente resultados para o bem comum.  
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Figura 30 – Método de implantação do Framework MultiGov_SP: Governança Multinível para a 

Segurança Pública 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

A implementação do framework requer um método linear pois, sem pensar 

linearmente, não se consegue identificar a cadeia de valor e a consequente governança para a 

melhoria contínua entre as etapas inter-relacionadas tem a implementação da MultiGov. 

Entretanto, a governança multinível é sistêmica e dinâmica, e por isso deve ser retroalimentada 

pelo próprio ciclo de aprendizagem. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desta pesquisa transdisciplinar de coprodução, respeitando o framework KAD 

que preconiza que o momento de transformação deve apontar as contribuições oriundas da 

coprodução, neste capítulo organizamos as principais entregas, ressaltando que os resultados 

apresentados podem ser ainda maiores, já que o olhar da pesquisadora não consegue abarcar a 

totalidade das contribuições que a coprodução transdisciplinar gerou, e ainda gerará, para os 

atores envolvidos. 

Para melhor visualização e disposição as contribuições foram classificadas em 

contribuições científicas, contribuições tecnológicas, contribuições transdisciplinares e 

contribuições para a segurança pública. 

 

8.1 CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 

 

A Governança Multinível foi descrita em suas perspectivas teóricas e conceituais, a 

partir da revisão sistemática da literatura, sendo assim, conclui-se que o modelo é emergente 

diante das discussões e direcionamentos mais contemporâneos e se apresenta bastante adequado 

para o ambiente interconectado, dinâmico, competitivo e complexo no qual as organizações 

estão inseridas, pois promove inovação, aprendizagem, autonomia, responsabilidade e 

colaboração, que ampliam a confiabilidade entre diferentes níveis e levam a melhores 

resultados. 

Em busca de consenso sobre o conceito de MultiGov estabelecida por meio de redes 

organizacionais, o conceito de MultiGov elaborado por esta tese a partir de estudos 

internacionais e nacionais é que a Governança Multinível (MultiGov) é um sistema 

complexo de governança de redes de interações e colaborações multiníveis e 

multidimensionais, que transcende fronteiras entre entidades internas e externas, 

públicas e privadas, reconhecendo-as como atores autônomos, responsáveis e engajados 

em processos decisórios colaborativos, coesos e transparentes na busca de soluções 

coletivas para o bem comum. 

A consolidação dos objetivos da aplicação da MultiGov, bem como o relato do 

contexto e as abordagens teóricas, apoiará novos estudos em sistemas complexos públicos que 

tenham estes como visão de futuro. O maior objetivo da MultiGov é permitir que as 

organizações estejam prontas para as transformações e desafios, desenvolvendo capacidades 
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dinâmicas de atuar em múltiplos níveis, ao entender que as relações são horizontais, verticais e 

diagonais, dentro e fora das organizações, e devem suscitar a colaboração mútua.  

A revisão sistemática e a análise do discurso dos diferentes autores pesquisados 

permitiram relatar o contexto e identificar as oito abordagens teóricas do modelo, sendo a 

abordagem original, a abordagem funcional, as abordagens combinadas, a abordagem 

normativa, a abordagem comparativa, a teoria das redes organizacionais, a teoria de bem 

comum e a teoria de sistemas.Fundamentada nas abordagens original, funcional, combinada, 

normativa, comparativa, na teoria de redes organizacionais, de bem comum e de sistemas, a 

MultiGov envolve múltiplos atores integrados e colaborativos atuando em diferentes níveis 

intra e interorganizacionais.  

O contexto, objetivo e seus fundamentos exigem que a MultiGov promova a adaptação 

homogênea a partir de uma estrutura equilibrada entre autonomia, inserção e regulação coerente 

entre os atores, monitorando os resultados com um processo de avaliação multinível e 

estimulando um ambiente de coprodução para a inovação e melhoria contínua do sistema. 

Outra contribuição teórica importante se configura descrição e análise dos 

pressupostos, diretrizes, mecanismos e componentes da MultiGov: sete pressupostos teóricos 

(composição; diversidade; acoplamento; interação; flexibilidade; bem comum; 

responsabilidade autonomia e poder), as seis diretrizes (aprendizagem em múltiplos níveis; 

redes organizacionais colaborativas; integração; descentralização da autoridade; auto-

organização do sistema; distribuição de poder e responsabilidades & respeito à autonomia), os 

três mecanismos (arenas independentes de negociação; comunicação efetiva; aprendizagem em 

rede) e os cinco componentes (autoridade sancionadora e coordenadora com papel central; 

enquadramento de Co benefícios; capacidade de fornecimento adequado; engajamento dos 

múltiplos atores; coprodução de conhecimento). Dessa feita, cumpriu-se o objetivo específico 

1 de descrever a Governança Multinível nas perspectivas teóricas e conceituais. 

Sendo a MultiGov um sistema de governança de redes, uma das principais 

contribuições teóricas foi o atendimento do segundo objetivo específico de descrever o contexto 

das redes organizacionais e seus diferentes estágios de evolução, já que a base da governança 

multinível é a formação de redes internas e externas em múltiplos níveis. Ao estudar as 

tipologias das redes, descreveu-se os cinco estágios de maturidade das redes organizacionais, a 

saber: rede de troca, rede de desenvolvimento, rede de expansão, rede de ação e rede de 

aprendizagem.  

Também foram apresentados os 15 elementos que compõem as redes de aprendizagem, 

classificados em cinco bases invisíveis: confiança, colaboração, comunicação, MultiGov e 
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aprendizagem. As bases invisíveis são assim intituladas porque, apesar de serem subjetivas, 

estão presentes e precisam ser consideradas para a evolução e manutenção das redes de 

aprendizagem, estágio que possibilita os melhores resultados para a rede e para os atores 

envolvidos.  

Ainda, como contribuição teórica, pode-se identificar a análise da inter-relação dos 

elementos da MultiGov com os elementos da Governança Pública Brasileira, atendendo ao 

objetivo específico 3. Essa inter-relação foi retratada nas Figuras 16 e 17, que constatou que a 

MultiGov não só respeita os princípios e diretrizes da Governança Pública como potencializa 

seus resultados a partir de um modelo de governança flexível, colaborativo e baseado em redes 

nos diferentes níveis existentes, promovendo aprendizado contínuo, uso racional e consciente 

dos recursos, melhor capacidade de planejamento e de resposta para problemas complexos, 

objetivando o bem comum. 

Vale resgatar que, até a presente data, a governança pública brasileira é orientada pelo 

Decreto n. 9.203/2017, que institui seis princípios, 11 diretrizes e três mecanismos a serem 

adotados pela administração pública federal. O Guia da Política de Governança Pública é o 

documento que detalha os elementos do Decreto, e nele encontrou-se menção sobre a 

governança multinível como o modelo a ser utilizado, mas não há profundidade na indicação. 

Assim, outra conclusão que pode ser contribuitiva ao desenvolvimento das pesquisas 

sobre o tema a partir desta pesquisa foi a constatação de que a Governança Multinível é aderente 

à Governança Pública Brasileira, e a elaboração do framework conceitual para a Governança 

Multinível Pública (MultiGov_P), apresentado na Figura 21 (atendendo ao objetivo 4). Nele 

evidenciam-se os elementos que elevam o potencial da MultiGov como modelo para a 

governança pública no Brasil, já que o mesmo respeita as boas práticas de governança e 

oportuniza elementos necessários para garantir resultados ágeis, efetivos, sólidos, sustentáveis 

e colaborativos, com o foco no bem comum dos diferentes stakeholders envolvidos.  

Principalmente, como resultados para a comunidade acadêmica, esta tese vem 

contribuir com o avanço nas pesquisas sobre MultiGov, após apresentar um novo conceito e 

enfocar sua aplicação em contextos organizacionais, bem como nas pesquisas sobre governança 

pública brasileira, com o olhar da inter-relação dos diferentes constructos de redes 

organizacionais, MultiGov e segurança pública. 
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8.2 CONTRIBUIÇÕES TRANSDISCIPLINARES 

 

A pesquisa foi construída a partir da coprodução transdisciplinar entre a pesquisadora 

desta tese, representando a academia, e os atores da segurança pública do Estado de Santa 

Catarina, especialmente os membros do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia 

Oficial, representando os especialistas não acadêmicos.  

Esta foi a primeira pesquisa, de nível de doutorado em Programa nível 6 na Capes, 

utilizando-se da metodologia de coprodução transdisciplinar no Brasil e, especificamente 

utilizando o framework Knowledge Acquisition Design (KAD) e esta, por si só, já é uma 

contribuição para pesquisas futuras que venham a se utilizar desta metodologia, que poderão 

verificar como foi construída a pesquisa. 

A validação dos diversos passos referentes às duas fases do KAD contribui para o 

avanço dos estudos teóricos metodológicos e tecnológicos quanto às pesquisas que realmente 

busquem a fruição do conhecimento na prática da pesquisa e das organizações. 

 

8.3 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS – TECNOLÓGICAS 

 

Como contribuição tecnológica ao longo desta pesquisa a elaborou-se o quadro de 

Elementos para evolução da maturidade das redes organizacionais (Figura 11) e dois 

frameworks que apresentam os elementos e componentes da Governança Multinível Pública 

(Framework MultiGov_P) e Governança Multinível para a Segurança Pública (Framework 

MultiGov_SP), inter-relacionando-os. 

A contribuição na utilização de frameworks se justificou pela necessidade de um 

artefato que permitisse uma compreensão abrangente da relação entre os seus componentes, 

possibilitando a implantação da Governança Multinível em organizações públicas e na 

segurança pública, bem como a estruturação do modelo. 

Considerando as redes de aprendizagem como a força motriz para a inter-relação dos 

elementos de governança pública e multinível, o framework da Governança Multinível Pública 

(MultiGov_P) ressalta como pré-requisitos a formalização das redes; a definição de objetivos 

coletivos claros de aprendizagem; o apoio de uma estrutura e regras de participação; a 

elaboração de mapas de processos de aprendizagem; e, por fim, a contínua avaliação dos 

resultados da rede. 

Além de inter-relacionar teoricamente os elementos da governança pública com a 

governança multinível, esse framework aponta como na prática o ciclo de conhecimento e 
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aprendizagem deve ser o promotor de evolução da rede de aprendizagem intra e 

interorganizacional, sendo também considerado como força motriz para a inter-relação dos 

elementos de governança pública e multinível. 

Uma das mais importantes contribuições tecnológicas é a validação dos elementos do 

framework e as inter-relações por ele apresentadas com o Colegiado Superior de Segurança 

Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina e com a Polícia Rodoviária Federal, ambos casos de 

estudo da Governança Multinível em diferentes níveis. Esta validação dá respaldo a sua 

generalização e aplicações em outros estados brasileiros. A confiança em seus resultados 

também se faz pelo respeito ao entendendo que a segurança pública é um contexto complexo 

que carece de pronta resposta a partir da formação de redes e da integração entre os diferentes 

atores, conforme demanda o Susp, esta tese adotou esse como o contexto de aplicação da 

MultiGov_P (objetivo 5). 

Da parceria entre a teoria e a prática, nasceu o Framework MultiGov_SP (Figura 29), 

que contribui para a aplicação do modelo de governança multinível nas organizações públicas 

conforme sugerido pelo TCU (2014) e OCDE (2016), principalmente ao apresentar os 

elementos componentes e o processo de implementação da governança multinível na segurança 

pública. Ao considerar os objetivos da MultiGov e a visão coletiva de futuro baseada na Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o framework está fundamentado nas bases 

componentes da governança multinível e nas bases invisíveis das redes de aprendizagem, que 

alicerçam a estruturação e a maturidade das redes em seus diferentes níveis: rede vertical 

federativa, rede horizontal intra e interorganizacional, e rede transversal com stakeholders.  

Da teoria para a prática, a governança multinível requer a observação dos elementos 

que compõem as redes de aprendizagem, já que este é o estágio de maturidade que apresenta 

melhores resultados. Desta forma, pode-se elencar como mais um destaque da contribuição, 

quando esta tese chama a atenção para que, durante a implementação do Framework, os 

elementos sejam constantemente monitorados para levar a rede a evoluir em maturidade, 

atingindo o último estágio, que se mantenha como rede de aprendizagem. Assim, os alicerces 

do framework (Propósito da MultiGov, Visão Coletiva de Futuro, Bases componentes e Bases 

Invisíveis) se retroalimentam constantemente para a estruturação da MultiGov_SP e criam o 

contexto para que os elementos de rede sejam respeitados e impulsionados. 

Ainda, a contribuição prática se configura no método básico de 3 passos para a 

implementação do Framework MultiGov_SP. O método requer um processo linear, que parte 

de uma decisão política pautada em marcos legais que definirão as redes primárias, as estruturas 

de poder e a regulamentação do modelo. Esse primeiro passo é seguido da incorporação de 
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mecanismos de coprodução e representatividade colaborativa que impulsionem a integração e 

a evolução da maturidade das redes, que garantirão resultados mais efetivos para o bem comum. 

Apesar de sua implementação estar baseada em um processo linear, a governança é sistêmica e 

dinâmica, e por isso deve ser retroalimentada pelo próprio ciclo de conhecimento e 

aprendizagem. 

Ao final, o framework MultiGov_SP contribui para apoiar a geração de valor público 

efetivo, ao eliminar a lacuna de conhecimento científico-tecnológico quanto à introdução do 

modelo MultiGov no contexto da governança pública brasileira.  

 

8.4 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A adoção do modelo de Governança Multinível resultou em contribuições além do 

previsto na literatura. O caso do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de 

Santa Catarina possibilitou validar e avaliar a MultiGov para a segurança pública no Brasil, 

trazendo a confiança necessária às discussões políticas sobre a possibilidade de sua 

implementação em outros estados. Ressalta-se que o framework MultiGov_SP pode ser 

adaptado para outros contextos, atualizando-se a visão coletiva de futuro e a descrição das redes 

vertical, horizontal e transversal para a área a ser implementada. 

Por ser um modelo inovador e pioneiro, apresentou elementos que corroboram para o 

entendimento de que a governança multinível é aderente à governança pública brasileira. 

Ao se confirmar os benefícios elencados pela literatura (aprendizagem, inovação, 

adaptação, confiabilidade, cooperação e resultados mais efetivos), as contribuições puderam se 

consolidar na Segurança pública do Estado de Santa Catarina. Durante a aplicação do 

Framework MultiGov_SP, identificou-se a reestruturação organizacional, e a consequente 

diminuição de custos, como benefícios diretos da aplicação dos mecanismos e componentes da 

MultiGov, além de maior autonomia das instituições, integração das estratégias e os melhores 

resultados da série histórica nos indicadores de segurança pública, elevando a sensação de 

segurança da sociedade catarinense. 

 

8.5 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA E ESTUDOS FUTUROS 

 

Como nenhuma pesquisa esgota-se em si mesma, entende-se que esta pesquisa pode 

ser aprofundada e permite o avanço da ciência em diferentes frentes. O aprofundamento de cada 
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um dos elementos da Governança Multinível será uma contribuição importante para o avanço 

e solidificação do modelo.  

Entre as diversas possibilidades, algumas sugestões para futuras pesquisas serão 

apresentadas: 

a)  Avaliar e validar a implantação do framework MultiGov_SP em outros contextos 

públicos e privado, inclusive em contextos intraorganizacionais; 

b)  Validar o modelo de avaliação de maturidade das redes organizacionais em 

outros contextos; 

c)  Estudar como a cultura e a história organizacional influenciam os elementos da 

rede de aprendizagem e, consequentemente, a Governança Multinível Pública 

(MultiGov_P);  

d)  Avaliar os resultados da implementação da Governança Multinível para a 

Segurança Pública (MultiGov_SP) em Santa Catarina após mudança de governo; 

Em resumo, acredita-se que esta pesquisa entrega como principais resultados: o avanço 

nos estudos das redes organizacionais, com a apresentação dos cinco estágios de maturidade e 

seus elementos constituintes; um questionário que permite a avaliação da maturidade da rede 

de aprendizagem, instrumento que permite um diagnóstico dos elementos da rede de 

aprendizagem; o avanço sobre o modelo de governança corporativa, considerando uma 

sociedade em rede e o equilíbrio entre inovação e controle;  um estudo aprofundado da aplicação 

da MultiGov em contextos organizacionais; um modelo de governança adequado para a 

realidade dinâmica e hiperconectada da atualidade; uma estrutura científica que apoia a 

implantação da MultiGov na segurança pública, mas que pode ser adaptado a outros serviços 

públicos; um conjunto de elementos que facilitam o controle e o monitoramento da execução 

dos processos propostos; um framework que possibilita a geração de valor público, de maneira 

ágil e eficiente. 
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ANEXO A – CSSPPO Resultados 20212 

 

*Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YMFIJ97NLZo 

 

                                                 

2 Esse anexo foi apresentado em uma coletiva de imprensa que está no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=YMFIJ97NLZo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMFIJ97NLZo
https://www.youtube.com/watch?v=YMFIJ97NLZo


243 

 

 



244 

 

 

APÊNDICE A – Memórias fotográficas da pesquisa 

 



245 

 

 

 

 



246 

 

 

 

 



247 

 

 



248 

 

 

APÊNDICE B – Publicações relacionadas à tese 

 

FREIRE, P. S.; KEMPNER MOREIRA, F. Governança Multinível: o conhecimento 

direcionado para a solução de problemas complexos. In: CARVALHO, Fábio Câmara Araújo 

de. (org.). Ensaios sobre Transformação Digital e Gestão do Conhecimento. 1. ed. São 

Paulo: SBGC, 2020. v. 1. p. 65-69. 

FREIRE, P. S.; KEMPNER MOREIRA, F.; IZIDORIO, G. GUTAI COVID-19: apoio à 

governança multinível da pandemia. 1. ed. Florianópolis: Instituto Stela, 2020. v. 1. 90p. 

FREIRE, P. S.; KEMPNER-MOREIRA, F.; HOTT Jr., J. L. Governança Multinível Em 

Rede: reflexões sobre um novo modelo de governança para a segurança pública. In: VII 

ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, on-line, 2020. Anais [...]. 

[S.l.], 2020. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S. Multilevel Governance and Organizational 

Knowledge: Contextual and Theoretical Elements for its Configuration. Knowledge 

Governance and Learning for Organizational Creativity and Transformation, [s.l.], p. 

35-54, 2022. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S. Redes de aprendizagem e capital relacional: uma 

introdução aos valores distintivos da UCR. In: Patricia de Sá Freire; Talita Caetano Silva; 

Graziela Grando Bresolin. (org.). Universidade Corporativa em Rede: diretrizes iniciais do 

modelo. 1. ed.Curitiba: CRV, v. 1, p. 257-266, 2019. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S. Redes Interorganizacionais de Aprendizagem para 

a Segurança Pública: o modelo do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial 

do Estado de Santa Catarina. Revista Do Instituto Brasileiro De Segurança Pública 

(RIBSP) – ISSN 2595-2153, [s.l.], v. 4, n. 8, p. 59-77, 2021. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S. The Five Stages of Evolution of 

Interorganizational Networks. Journal of Information and Knowledge Management, [s.l.], 

v. 19, n. 3, 2020. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S.; AGUIAR, R. R. S. Estratégia de Governança 

Digital: A relação entre o conhecimento e a governança pública federal. In: 14TH 

CONTECSI-INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND 

TECHNOLOGY MANAGEMENT, 2017. Anais [...]. [S.l.], 2017. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S.; AIRES, R. W. A. Governança do conhecimento: 

Mecanismos para a efetividade da segurança pública. In: KEMPNER-MOREIRA, F.; 

FREIRE, P. S.; AIRES, R. W. A Gestão do Conhecimento e Inovação. Belo Horizonte: 

Poisson, 2018. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S.; Governança de Redes Interorganizacionais: Uma 

revisão sobre os mecanismos de governança para a aprendizagem. In: II SUCEG 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES CORPORATIVAS E ESCOLAS 

DE GOVERNO, Florianópolis, 2019. Anais [...]. Florianópolis, 2019. 

KEMPNER-MOREIRA, F.; FREIRE, P. S.; SOUZA, J. A. Governança Multinível Pública: 

um novo modelo para a Governança Pública Brasileira. Curitiba: CRV, 2022. 132p. 

MOURA, D. H.; FREIRE, P. S.; KEMPNER-MOREIRA, F. Governança Compartilhada para 

Redes Interorganizacionais de Segurança Pública: o case da paralização dos caminhoneiros 

2018. Revista P2P & Inovação, [s.l.], v. 6, p. 156-177, 2020. 



249 

 

 

SOUZA, J. A. et al. (org.). Inovação em Segurança Pública. 1. ed. Capivari de Baixo: 

Fucap, 2018. v. 1. 349 p. 


		2022-09-02T14:33:57-0300


		2022-09-04T17:04:53-0300




