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Resumo:

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação possibilitou o surgimento
do governo eletrônico, em particular da política pública de transparência mediada por
computadores. Nos estudos científicos, constata-se a necessidade de pesquisas que abordem a
interseção entre transparência governamental e participação social, tendo em conta o discurso
governamental de que a transparência permite o cidadão acompanhar as despesas públicas. Com
base na teoria de difusão de inovações, o objetivo é avaliar como se desenvolveu e o que
determinou o processo de difusão da transparência pública no controle social da saúde. Com uso
de um roteiro, elaborado a partir do modelo proposto de análise da percepção dos conselheiros de
saúde sobre a difusão da transparência pública, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
conselheiros municipais de saúde, nas quais foi aplicada a análise de conteúdo qualitativa, com
abordagem dirigida pela teoria. Foram identificados os tipos de portais governamentais utilizados
e as finalidades da adoção da transparência pública. A difusão da transparência pública, enquanto
inovação, foi determinada pelos atributos da vantagem relativa, compatibilidade, complexidade e
observabilidade. Os canais de comunicação interpessoal foram mais importantes para difusão. Os
agentes da mudança pouco desempenharam seu papel na difusão da transparência. Com base nos
achados da pesquisa e no marco teórico, construiu-se o modelo de difusão da transparência pública
entre conselheiros de saúde. O foco do conselheiro no aspecto fiscalizatório e a transparência da
gestão nas reuniões do conselho impactam negativamente essa difusão. A inclusão digital, a
capacitação para utilização dos portais governamentais e a consideração das necessidades de
informação dos conselheiros na construção dos portais governamentais são fundamentais para a
efetividade da difusão da transparência pública no controle social da saúde.
Palavras-Chave: difusão de inovações; transparência pública; participação social; conselheiro de
saúde.
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Abstract:

The development of information and communication technologies enabled the emergence of
electronic government, in particular the public policy of computer-mediated transparency. In
scientific studies, there is a need for research that addresses the intersection between government
transparency and social participation, taking into account the governmental discourse that
transparency allows citizens to monitor public spending. Based on diffusion of innovations theory,
the objective is to evaluate how the process of diffusion of public transparency in the social control
of health was developed and what determined the process of diffusion of public transparency.
Using a script, based on the proposed model of analysis of the perception of health counselors on
the diffusion of public transparency, semi-structured interviews were conducted with municipal
health counselors, in which qualitative content analysis was applied with a theory-driven approach.
The types of government portals used and the purposes of adopting public transparency were
identified. The diffusion of public transparency as innovation was determined by the attributes of
relative advantage, compatibility, complexity and observability. The channels of interpersonal
communication were more important for diffusion. The agents of change played little part in the
diffusion of transparency. Based on the research findings and the theoretical framework, the model
of diffusion of public transparency among health counselors was constructed. The counselor's focus
on oversight and management transparency at board meetings negatively impact this diffusion.
Digital inclusion, training for the use of government portals, and consideration of counselors'
information needs in the construction of government portals are fundamental to the effectiveness
of the diffusion of public transparency in the social control of health.
Keywords: diffusion of innovations; public transparency; social participation; health counselors.
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Introdução
O poder dos conceitos mágicos: um alto grau de abstração, uma carga normativa

fortemente positiva, uma aparente habilidade de resolver dilemas passados e oposições binárias, e
uma mobilidade entre campos de conhecimento. Essas características, certamente, ajudam a
promover a popularidade desses conceitos. Como definir, criticar e analisar governança,
participação, inovação, accountability ou transparência? Muitos são os termos técnicos, que
facilmente os conceitos se cruzam. Um imenso grupo de proponentes, poucos os contrários. Uma
capacidade de diluição aos conflitos de interesse implica um fácil consenso. Além de serem neutros
e acima de ideologias e grupos de interesse, costumam ser utilizados de modo interativo e
relacionados mediante mútuo reforço (Pollitt e Hupe, 2011).
Esses autores acrescentam ainda que esses conceitos são importantes na articulação das
reformas governamentais, revelam um discurso que implica a pesquisa acadêmica e a prática
administrativa, mesmo assim não são imunes a limitações ou a terem dificuldades no uso. Por isso,
recomendam que os estudiosos reconheçam a generalidade dos conceitos mágicos. Assim, para
atuarem com função explanatória, esses conceitos precisam ser posicionados, especificados,
operacionalizados e aplicados de maneira sistemática.
Neste estudo, é tratada a interseção entre dois conceitos mágicos: a transparência
pública e a participação social. Essa interseção deve ser compreendida como a conexão entre
“visão” (transparência) e “voz” (participação). O mote principal do problema é o aumento do
acesso e do uso das tecnologias de informação e comunicação pela sociedade, pelo mercado e pelo
Estado, em um regime democrático, observado em todo mundo nas últimas décadas, bem como no
Brasil nos últimos anos. Esse aumento possibilitou, para a administração pública, o surgimento do
governo eletrônico, enquanto inovação tecnológica, que permite aos demais atores da sociedade a
capacidade de obter informações e de resolver situações da realidade mediante a utilização de
computadores e dispositivos eletrônicos com acesso à internet.
Apesar disso, na dimensão dos estudos científicos, são recorrentes recomendações para
que sejam realizadas pesquisas que avaliem o governo eletrônico em geral e, em particular, a
implementação e os efeitos da política de transparência pública, mediante a análise dessa política
baseada na perspectiva dos adotantes ou potenciais adotantes. Nesse sentido, é destacado o
problema sobre o quanto os instrumentos de transparência governamental podem de fato contribuir
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para o fortalecimento da participação social, tendo em conta a necessidade de estudos que abordem
a interseção entre “visão” e “voz” (Welch, 2012).
Assim, nesta abordagem de governo eletrônico, destaca-se a transparência pública,
mediada pelas tecnologias de informação, como o primeiro conceito mágico importante para esta
dissertação. A participação social, realizada mediante conselhos de gestão institucionalizados, no
âmbito da política pública de saúde, é o segundo conceito relevante. Na perspectiva teórica, avaliase a interseção destacada mediante a utilização do conceito da difusão de inovações, aplicado à
percepção dos conselheiros de saúde como unidade de análise, sobre a adoção da transparência
pública para o exercício de suas competências, tendo em vista as necessidades informacionais
decorrentes de tal função.
Alguns são os argumentos que justificam a relevância da pesquisa proposta, além do
estrito cumprimento do princípio da legalidade pela administração pública, que obriga todos os
entes federados nacionais a criar e a manter portais da transparência. O primeiro diz respeito ao
caráter descentralizado da execução da política de saúde com financiamento tripartite por ser um
fator que dificulta o acompanhamento da execução dos recursos públicos, cujo monitoramento
depende, dentre outros órgãos, da atuação qualificada dos conselhos de saúde distribuídos nos entes
federados. Em segundo lugar, verifica-se que um estudo sobre difusão da transparência no controle
social do Sistema Único de Saúde (SUS) pode permitir explicar os vários determinantes desse
processo e identificar barreiras e facilitadores da difusão dessa inovação.
O conceito de difusão, enquanto marco teórico, compreende quatro dimensões:
inovação, canais de comunicação, tempo e sistema social, conforme elaboração de Rogers (2003).
A inovação é a transparência pública passiva e ativa, cujo surgimento se transmitiu em canais de
comunicação formais e informais, no decorrer do tempo, no âmbito dos atores existentes no
controle social do SUS. Com isso, apresenta-se que a finalidade principal deste trabalho é analisar
a difusão dos instrumentos de transparência pública no controle social segundo a percepção dos
conselheiros de saúde. O objetivo é identificar os atributos da transparência, dos canais de
comunicação, do processo de decisão sobre adoção e do controle social da saúde que afetam a
difusão da transparência pública entre conselheiros de saúde. Assim, busca-se avaliar a seguinte
pergunta de pesquisa: como se desenvolveu e o que determinou o processo de difusão da
transparência pública no controle social do SUS?
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Desse modo, a realidade da difusão da transparência será documentada a partir de
entrevistas semiestruturadas de conselheiros municipais de saúde. Como a abordagem aos dados
será qualitativa, a partir de método indutivo-dedutivo (misto), foi elaborado um modelo analítico
com base no referencial teórico, cujos atributos serão considerados na interpretação e discussão
dos dados obtidos. Essa interpretação será realizada mediante a aplicação da técnica de análise de
conteúdo qualitativa, na abordagem dirigida pela teoria (Bardin, 2011; Hsieh e Shannon, 2005;
Mayring, 2014).
Por fim, no restante desta dissertação de mestrado, são apresentados os temas da
política de transparência pública e da participação social no setor saúde no capítulo 2. Depois, o
referencial teórico utilizado é apresentado, com explicitação das dimensões, componentes e
atributos relativos ao conceito de difusão de inovações. O modelo de análise da percepção dos
conselheiros de saúde sobre a difusão da transparência pública é elaborado no capítulo 4. Após, há
a apresentação da metodologia de pesquisa adotada, associada de discussão teórica sobre a técnica
empregada. Em seguida, no capítulo 6, são apresentados os resultados da pesquisa e a discussão
relacionada. Por fim, os itens seguintes tratam das conclusões da dissertação e das referências
bibliográficas.
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2

Temas de pesquisa: transparência governamental e participação

social no SUS
2.1

Introdução
Na era da informação, da sociedade da informação, a utilização, cada vez mais

intensiva, das tecnologias de informação e comunicação (TIC) torna-se uma realidade quase
inexorável para todos, sejam instituições públicas, organizações privadas ou indivíduos. Essa
transformação tecnológica do mundo pode ser compreendida pelo paradigma da tecnologia da
informação, por relacionar os seguintes aspectos: as tecnologias atuam sobre a informação, os
fenômenos sociais são moldados pelas tecnologias, a utilização da lógica de redes na organização
das tecnologias, devido a complexificação, acarreta potencial de flexibilidade, e, por fim, as
tecnologias convergem para sistemas integrados (Castells, 1999).
Considerando as diferenças de acesso e de uso às tecnologias, Norris (2001) estuda
essas desigualdades, especificamente no estudo dos efeitos da internet, sob o conceito de divisão
digital, que compreende uma divisão global entre países industrializados e os em desenvolvimento;
uma divisão social pela diferença de informação entre ricos e pobres dentro de um país; e uma
divisão democrática dentro da comunidade virtual entre aqueles que usam e os que não usam os
recursos digitais para se engajar, mobilizar e participar da vida pública. Nesse horizonte, o acesso
a essas tecnologias é determinante para a perpetuação ou não de desigualdades, para o seu
enfrentamento, para a determinação do progresso e do desenvolvimento e, até mesmo, para o
exercício da democracia e da cidadania.
No Brasil, desde 2014, o acesso à internet alcança mais da metade dos domicílios
brasileiros, conforme publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelos
últimos dados, 57,8% dos domicílios tinham acesso, o que corresponde a 39,3 milhões de moradias,
dados do ano de 2015. Também é identificada uma disparidade de acesso quando se distingue o
local do domicilio, a área urbana tem cerca do triplo de acesso do que a área rural. Essa disparidade
também se mantém quando se analisa o rendimento mensal domiciliar per capita, tendo em vista
que a classe com maior rendimento possui maior percentual de domicílios com internet.
Essas desigualdades são motivo de alerta nas avaliações do impacto da internet,
especialmente com o aumento do acesso a mesma. DiMaggio et al. (2001) desde cedo já
argumentava que, além do aumento, fazia-se necessário abordar essas iniquidades para que não
4

excluam indivíduos das oportunidades sociais, econômicas e políticas, que são naturalmente
intensificadas nesse ambiente virtual.
Por sua vez, segundo dados do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação
e Comunicação, apresentados na pesquisa TIC Domicilio 2015, a proporção de indivíduos que
utilizaram governo eletrônico nos últimos doze meses, em percentual sobre o total de usuários da
internet com dezesseis anos ou mais, foi de 59%.
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação do Cidadão (e-Sic), mediante consulta
ao Relatório de pedidos de acesso à informação e solicitantes, especificamente para o Ministério
da Saúde, no ano de 2016, apresenta a ocorrência de 3.337 pedidos de informação, divididos em
dez diferentes categorias temáticas. Com 68,68%, o tema mais prevalente é Participação e controle
social em saúde. Todos os pedidos foram respondidos, incluindo a informação de negativa ao
acesso, sendo que 98% foram respondidos por mensagem eletrônica. Quanto aos solicitantes,
observa-se que 96% foram pessoas físicas. Já, mediante consulta ao Sistema de Acompanhamento
dos Conselhos de Saúde (Siacs), foi verificado que o Brasil possui mais de 7.737 conselheiros de
saúde, distribuídos em 4.577 conselhos de saúde, destes, pelo menos, 74% possuem acesso à
internet.
Como pode se evidenciar, a disseminação das TIC, em especial o acesso à internet,
ainda não ocorreu de formal integral, mas já é significativa. Wirtz e Kurtz (2016) informam que,
na última década, o governo de países ao redor do mundo têm gradativamente implantado portais
governamentais para promover a eficiência do setor público pelo aumento da efetividade,
qualidade, transparência e disponibilidade de informações e serviços aos cidadãos pela internet. A
transparência é declarada como capaz de tornar os governos menos corruptos, mais eficientes, mais
democráticos e mais legítimos (Hood e Heald, 2006). Essa premissa possui contestadores como
Etzioni (2010), ao afirmar que a transparência é superestimada e incapaz de produzir os benefícios
esperados, e O’neill (2002) que argumenta que a transparência corroí a confiança e enfraquece os
governos.
Assim, é oportuno estudos que busquem avaliar inovações de processo tecnológico,
realizadas pelo setor público, notadamente o chamado governo eletrônico, conforme constatado
por De Vries et al. (2015). Além disso, Coursey e Norris (2008) consideram valioso que as
pesquisas posteriores se detenham na análise da adoção e do uso do governo eletrônico pelos
cidadãos. Por sua vez, Yildiz (2012) constata a ausência de evidências empíricas e as dificuldades
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de se avaliar o desempenho e os resultados do governo eletrônico. Nesse sentido, destaca que essa
ausência é evidente nas expectativas advindas da implantação e implementação da transparência
pública pelos governos, o que implica também a necessidade de mais pesquisas.

2.2

Política pública de transparência

2.2.1 Aspectos normativos
No Brasil, após a Constituição Federal de 1988, no bojo de movimentos de reforma da
estrutura do aparelho do Estado e do surgimento de instrumentos de inovação do setor público, os
quais tinham por objetivo o aperfeiçoamento da relação Estado e sociedade com aumento da
responsividade estatal, a temática da transparência pública vem ganhando relevo e sendo objeto de
aplicação obrigatória por todos os entes federados da República brasileira no período.
No campo da administração pública, existem dois tipos de definição para transparência
pública O primeiro é a definição descritiva, a qual indica que a transparência pode ser definida por
seus elementos constituintes: um observador, algo a ser observado e um meio ou método para
observação. O segundo tipo de definição tem uma natureza mais normativa, além de indicar o que
é a transparência, registra sua finalidade: a demonstração do desempenho do setor público. Quando
instrumentos computacionais refletem a realidade, recai-se na perspectiva moderna de
transparência pública (Meijer, 2009).
A transparência pública pode ser entendida como uma dimensão cidadã do princípio
da publicidade que norteia a administração pública brasileira, por que exige que as informações
disponibilizadas – ativa ou passivamente – pelo Poder Público sejam de fácil acesso e entendimento
pela sociedade. A transparência ativa se relaciona com as informações apresentadas pela própria
administração em sítios eletrônicos na rede mundial de computadores, de acesso público,
independente de solicitação de qualquer cidadão, o que caracteriza a perspectiva moderna de
transparência pública. Por sua vez, a transparência passiva se caracteriza pela disponibilização de
informação em resposta a determinada solicitação de cidadão. Notam-se assim duas diferenças
fundamentais entre as duas modalidades de transparência pública. A primeira diz respeito a
existência ou não de efetiva demanda da informação por parte da sociedade, já a segunda se
relaciona com a abrangência da disponibilização se de forma pública ou particular.
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Neste ponto, destacam-se as seguintes iniciativas que, em nosso entendimento,
marcaram a evolução recente da institucionalização dessa temática: (1) a criação do Portal da
Transparência pela então Controladoria-Geral da União em 2004; (2) a edição da Lei
Complementar nº131, de 27 de maio de 2009; e (3) a edição da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011.
O Portal da Transparência do Governo Federal foi lançado em novembro de 2004 como
iniciativa da então Controladoria-Geral da União. Em consulta ao mesmo, observa-se que o
objetivo desse instrumento é aumentar a transparência pública, permitindo que o cidadão
acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. Além disso,
apresenta-se como pressuposto que a transparência é o melhor antídoto contra a corrupção, por
induzir os gestores públicos a agirem com responsabilidade e permitir que “a sociedade, com
informações, colabore com o controle das ações de seus governantes, no intuito de checar se os
recursos públicos estão sendo usados como deveriam”.
A Lei Complementar nº 131/2009 acrescentou dispositivos a Lei de Responsabilidade
Fiscal com a finalidade de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do conjunto de entes federados.
Segundo esse normativo, a transparência pública deve ser assegurada, dentre outras medidas, pela
liberação, em meios eletrônicos de acesso público, ao pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, das informações anteriormente especificadas.
A Lei n° 12.527/2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI),
representa outro marco legal na institucionalização da temática da transparência. Os procedimentos
previstos nessa Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem
ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com cinco
diretrizes: a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; a divulgação
de informações de interesse público, independentemente de solicitações; a utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; o fomento ao desenvolvimento da cultura
de transparência na administração pública; e, por fim, o desenvolvimento do controle social da
administração pública.
Desse diploma legal, destaca-se o dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas,
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mediante utilização de todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). Esse dever
consubstancia o que se denomina transparência ativa.
Por seu turno, também se deve apontar outra inovação da LAI que foi o pedido de
acesso à informação pública. Conforme disposição normativa, esse acesso deve ser assegurado,
além da realização de audiências ou de consultas públicas, mediante a criação de serviço de
informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições
apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; informar sobre a
tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; e protocolizar documentos e
requerimentos de acesso a informações. Na esfera federal, foi desenvolvido um sistema
informatizado específico para a gestão desses requerimentos que é o Sistema Eletrônico do Serviço
de Informação do Cidadão (e-Sic). Esse direito ao pedido consubstancia o que se denomina
transparência passiva.
Ainda no âmbito da transparência pública, com a especificidade de compreender dados
de execução orçamentário-financeira na área da saúde, citam-se os portais eletrônicos mantidos
pelo Ministério da Saúde, os quais em certa medida, possuem as mesmas informações, porém com
detalhamento e forma de apresentação diversas. São eles: o sítio eletrônico do Fundo Nacional de
Saúde, a página da Sala de Apoio à Gestão Estratégica e o Portal Saúde com Mais Transparência.

2.2.2 Revisão da literatura nacional
Trata-se de breve discussão da literatura científica com o objetivo de identificar,
categorizar e analisar os estudos científicos de origem nacional que tiveram como objeto de estudo
as políticas de transparência pública, executadas pelas diversas esferas político-administrativas,
notadamente aquelas relacionadas com a disponibilização de informações governamentais por
meio de sítios eletrônicos na rede mundial de computadores, decorrente ou não de pedido de
informação anterior elaborado por algum cidadão. Nessa revisão, foram enfatizados os estudos que
abordaram mais especificamente a realidade dessas políticas, associada preferencialmente de usos
e efeitos delas na sociedade.
Preliminarmente, com base em artigos de revisão, é possível sintetizar o estado da arte
das pesquisas em âmbito internacional e nacional. Em relação ao primeiro conjunto, Cucciniello et
al. (2017) sumariza a literatura ao afirmar que a transparência é efetiva em alcançar resultados
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como melhorar a gestão financeira, reduzir a corrupção e aumentar a participação social, todavia
sendo menos efetiva em promover legitimidade e confiança no governo. Em termos de agenda
futura, dentre outras sugestões, esses autores consideram essencial tentativas de introduzir maior
precisão ao entendimento de como a transparência afeta diferentes aspectos do governo e da relação
deste com a sociedade, devido a relativa facilidade dos governos atuais de disseminar informações
amplamente.
Em revisão dos artigos nacionais, Marino et al. (2017) evidencia que muitos artigos
empíricos não abordam a relação entre transparência e seus efeitos previstos e que a literatura
brasileira enfatiza a verificação do nível de disseminação de informações nos portais de instituições
públicas, avaliando a conformidade desses com obrigações legais e recomendações e identificando
o grau de transparência pela métrica de vários modelos de mensuração. Embora sem explicitar
propostas de pesquisas futuras, a evidenciação acima sugere que os esforços devem ser no sentido
de estudos empíricos que buscam relacionar a transparência com os seus efeitos na administração
pública e na sociedade.
Apresentando a revisão aqui realizada, informa-se que categorização dos estudos
analisados permite distinguir os mesmos em teóricos e empíricos. Considera-se que os primeiros,
por um lado, buscaram apresentar o argumento que ressalta os efeitos positivos das políticas de
transparência e, por outro, elaboram uma crítica substantiva para uma melhor delimitação da
amplitude desse argumento. Assim, na sequência, são apresentados os comentários pertinentes
sobre essa categoria.
A participação da sociedade nos assuntos públicos e o acesso à informação pública, por
meio da política de transparência, são elementos importantes para o desenvolvimento de uma
democracia plena, dos quais resultam impactos positivos coletivos. Do contrário, há possibilidade
de promoção de desvios administrativos e de obstáculos ao desenvolvimento socioeconômico
(Medeiros, Magalhães e Pereira, 2013). Noutra visão, Anjos e Ezequiel (2011) alertam para a
possibilidade da simples espetacularização da informação pública sem força de promover o
engajamento cidadão cívico.
Observa-se que o conceito de transparência, na política contemporânea, não suscita
maiores debates, tendo-se criado um consenso tácito no discurso político, quanto a validade
inconteste desse conceito. Por isso, a transparência surge como panaceia específica para tratamento
de desvio da administração pública. Com essa valoração absoluta e instrumental simultânea,
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todavia, esse conceito não exerce a função de esteio normativo para o conceito mais amplo de
responsabilidade dos agentes públicos (accountability) (Filgueiras, 2011).
Ao apresentar um aporte teórico que solucione o impasse, esse autor desenvolve o
conceito de publicidade, o qual, por seu turno, seria capaz de oferecer esse esteio normativo ao
conceito de responsabilidade acima referido, que exige a concretização de outros princípios
auxiliares, a saber:
1. a existência de um processo de justificação pública de políticas e decisões no âmbito de
uma esfera pública inclusiva e autônoma; 2. a existência de um sistema de direitos que
assegure, no limite dos direitos fundamentais, o status de participação na formação da
vontade; 3. a transparência de ações, políticas e decisões do governo no limite do processo
de justificação pública. Esses princípios complementares da accountability, por sua vez,
exigem os correlatos da reciprocidade do discurso no plano de uma esfera pública
inclusiva e da noção de responsabilidade política no nível do Estado democrático
(Filgueiras 2011:87).

No mesmo sentido, Coutinho e Alves (2015) argumentam que a sociedade, face a
implementação dos instrumentos de transparência pública, tem acesso aos meios de organização
coletiva, por meio de conselhos de políticas públicas, fóruns e conferências, bem como tem acesso
a informação originariamente produzida e gerida pela administração pública, por meio de portais
governamentais.
Na visão de Araújo e Mello (2016), ao avaliar a dimensão da efetividade da Lei de
Acesso à Informação, apontam que a implementação com impactos positivos depende da adesão
dos potenciais usuários dos instrumentos disponibilizados por essa legislação. Assim, os cidadãos
devem buscar e utilizar as informações presentes nos portais governamentais ou, se for o caso,
solicitar diretamente aos órgãos públicos as informações desejadas, reconhecendo-se que a
utilização pode ocorrer tanto para fins particulares quanto para o controle social.
Nesse sentido, defendem que a efetividade se correlaciona positivamente não só com a
capacidade institucional da administração pública para o cumprimento das determinações legais,
mas também com a conscientização política, o nível de escolaridade e a participação democrática
da sociedade. Além disso, destacam outros desafios, que necessitam de providências específicas, e
envolvem estes aspectos: dificuldade de disponibilização por precariedade na gestão da
informação; resistência burocrática às mudanças oriundas dos princípios e regras legais; e
desconhecimento da Lei de Acesso à Informação por parte da população.
A segunda categoria dos estudos levantados compreende diversas características dos
portais governamentais, a partir de diferentes critérios de avaliação, ou aborda os instrumentos de
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transparência pública com base na perspectiva dos ofertantes da política de transparência, ou seja,
os gestores públicos diretamente responsáveis pela implementação de tais políticas. Em relação às
características dos portais, destacam-se avaliações sobre a conformidade das informações
disponibilizadas nos sítios eletrônicos estatais em relação às previsões estabelecidas em legislação,
além dos critérios informáticos próprios relacionados à dimensão de acessibilidade. Ainda quanto
a essas características, também foi estudado o desempenho da administração pública em relação ao
atendimento de pedidos de solicitação de informação, isto é, uma avaliação empírica da política de
transparência passiva. Por fim, quanto à percepção dos gestores, revelam-se os desafios e
expectativas desses atores para o uso, disseminação e efeitos desses instrumentos tanto dentro do
próprio órgão público quanto na sociedade.
Foram identificados estudos que avaliaram portais governamentais do governo federal,
dos estados, do distrito federal, das capitais, de municípios mais populosos do Brasil e de
municípios localizados em determinada região ou unidade federativa específica. Esses estudos
compreendem basicamente portais disponibilizados pelo poder executivo (Abdala e Torres, 2016;
Akutsu e Pinho, 2002; Ceolin, Almeida e Alves, 2016; Corrêa et al., 2017; Cruz et al., 2012; Lenzi
et al., 2017; Lunkes et al., 2015; Maia, 2017; Matias-Pereira, 2014; Pinho, 2008; Resende e Nassif,
2015; Rosa et al., 2015). Tais estudos também evidenciam geralmente impropriedades desses
portais, pela ausência de disponibilidade da informação ou pela incompletude dos dados
apresentados, tendo como parâmetros a própria legislação de regência ou modelos de avaliação
elaborados ou propostos por outros estudos anteriores.
A partir dessa observação, Resende e Nassif (2015) defendem que essas deficiências
implicam a criação de áreas de opacidade informacional em um contexto que exige a transparência
como regra. Ainda, constata-se “a falta de uma visão mais ampla do processo de acesso à
informação como empoderamento da sociedade civil, refletida na construção de portais como
simples resposta às leis que exigem a transparência das finanças governamentais” (Abdala e Torres,
2016, p. 157). De fato, esses últimos autores observam que os portais governamentais não são
orientados aos usuários e não exercem a função de simplificar a fiscalização cidadã das contas
públicas.
Em outra dimensão, Matias-Pereira ressalta as dificuldades que enfrentam os órgãos de
controle e fiscalização para garantir que os diversos órgãos da administração sejam capazes de
cumprir as normas e os prazos estabelecidos pela Lei Complementar n° 131/2009, tornando-a por
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consequência inefetiva no sentido de elevar a transparência do poder público. Nesse sentido,
explicita o referido autor que:
A baixa qualidade dos portais de transparências dos municípios avaliados, no que se refere
a permitir que a população tenha conhecimento das contas públicas, por meio da
divulgação dos dados de receita e despesas dos entes públicos na internet, não está
contribuindo para uma efetiva participação popular na gestão dos recursos públicos
municipais. (Matias-Pereira 2014:15)

Por sua vez, Lunkes et al. (2015), como solução capaz de dirimir as impropriedades
identificadas nos portais governamentais, apontam a maior efetividade da articulação
intraorganizacional entre os diversos setores constituintes de um órgão público, especificamente a
existência de canal de comunicação eficaz na transmissão de dados desses setores para a área
responsável pelo portal. Para a autenticidade das informações disponibilizadas, recomendam a
adoção de certificação digital.
Como apontado anteriormente, além da avaliação de conformidade dos portais
governamentais face às exigências normativas, outro estudo aborda a questão da acessibilidade
desses sítios eletrônicos para fins de facilidade de uso às pessoas com alguma deficiência. Maia
(2017) avalia, com o auxílio de ferramentas automáticas, a conformidade de uma amostra de portais
com as recomendações de acessibilidade exigidas pela legislação aplicável. Com isso, foi
verificada a inadequação das páginas iniciais de todos os trinta portais pesquisados, exceto o da
Receita Federal do Brasil; o autor ainda destaca que os erros encontrados podem ser maiores, por
conta da possibilidade de se expandir a avaliação para as outras páginas dos portais e por ressaltar
que essas ferramentas automatizadas não realizam testes para todas as recomendações existentes.
Em contraste com a variedade de artigos que estudaram a transparência ativa, foram
identificados poucos que avaliaram a dimensão passiva da política de transparência pública. Essa
realidade é compreensível devido ao curto prazo decorrido desde a integral vigência da Lei de
Acesso à Informação. Os artigos identificados também evidenciaram fragilidades do desempenho
da administração pública em atender às solicitações de acesso a informação encaminhadas pelos
pesquisadores.
Inicialmente, Michener et al. (2015), além das dificuldades apresentadas pela gestão
pública em disponibilizar as informações requeridas (um terço dos pedidos não foram
respondidos), apresentam a ocorrência de práticas discriminatórias, pois quando o solicitante não
se identifica as respostas são de qualidade significativamente inferior aos pedidos em que houve
identificação do cidadão. No mesmo sentido, Raupp e Pinho (2016), ao avaliar as práticas de
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transparência passiva por parte do poder legislativos de municípios populosos, identificaram que
cerca de 85% das Câmaras de Vereadores estudadas não cumpriam com os requisitos legais e
concluem que as impropriedades do cumprimento da política de transparência não acontecem
apenas quanto a dimensão ativa, mas também ocorre na dimensão passiva da política.
Cita-se outra avaliação da transparência passiva na qual, a partir da análise de conteúdo
de uma amostra aleatória de notícias na internet coletadas durante um período de mais de um ano,
foi identificada a origem do pedido de acesso a informação realizado pelo cidadão, que é utilizado
basicamente para atendimento de aspectos de natureza particular, inclusive enquanto pesquisador,
ou seja, não foi caracterizado o uso como sendo para fins do exercício do controle social (Bottrel
e Malin, 2017).
Por último, em conclusão a segunda categorização relativa a utilização da percepção
dos gestores públicos enquanto ofertantes dos instrumentos de transparência pública, Laia et al.
(2011) abordam as barreiras institucionais que impedem a integração interorganizacional pública
e a utilização da internet como mecanismo de transparência e participação social de atingirem o
seus potenciais, isto é, a precariedade dos arranjos institucionais relacionados a integração dos
órgãos públicos prejudica a oferta de instrumentos de transparência transversais tanto na troca de
informações entre instituições quanto na troca de informações do Estado para a sociedade. Além
disso, Campos et al. (2013), por seu turno, apontam que os gestores identificaram a baixa
participação da sociedade a partir das informações disponibilizadas da internet; como causas dessa
situação elencam a baixa divulgação do portal da transparência pela gestão público o que resulta
no baixo conhecimento do mesmo junto ao público alvo, bem como trazem a lume a questão da
necessidade do cidadão ter conhecimento de informática para poder realizar as pesquisas ou
consultas ao portal com sucesso.
Diante dessa revisão, foi identificada a lacuna de conhecimento existente nos trabalhos
acadêmicos, na qual se insere esta dissertação: análise das políticas de transparência pública com
o foco especifico na perspectiva dos potenciais usuários, no caso, de conselheiros municipais de
saúde. Nesse sentido, retoma-se o questionamento de Abdala e Torres (2016) sobre o quanto tais
instrumentos de transparência podem de fato contribuir para o fortalecimento da participação
social, face todas as dificuldades observadas no processo de implementação dos portais de
transparência e dos pedidos de informação.
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2.3

Controle social no setor saúde

2.3.1 Aspectos normativos
Simultaneamente ao desenvolvimento da temática da transparência pública, incluso no
setor saúde, também se constata a implantação e implementação dos conselhos de gestão no âmbito
das políticas sociais com execução descentralizada seguindo previsão constitucional. Na saúde, as
modificações ocorridas nessa política setorial no Brasil ocorreram acompanhando o processo de
democratização, tendo sido lideradas por profissionais da saúde e pessoas de movimentos e
organizações da sociedade civil, coletivamente componentes do Movimento da Reforma Sanitária.
Tais modificações implicaram maiores investimentos em recursos humanos, em ciência e
tecnologia, na atenção básica, associados de uma tendência de descentralização, ampla participação
social e maior conscientização sobre o direito à saúde (Oliveira, 2004; Paim, 2013). Neste trabalho,
trata-se especificamente da temática do controle social na política setorial da saúde.
O controle social pode ser entendido como as práticas, institucionalizadas ou não,
exercidas pela sociedade, que abrangem a participação no processo de formulação de determinada
política pública e a fiscalização das ações e serviços públicos. No caso da política de saúde, após a
Constituição Federal de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde, foi estabelecida como
diretriz organizacional desse sistema a participação da sociedade na gestão e controle dessa
política.
Nesse contexto, destacam-se a edição da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, da
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e da Resolução do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) nº 453, de 10 de maio de 2012, como normativos que impõem as determinações
fundamentais para a institucionalização do controle social e da transparência no setor saúde.
A Lei nº 8.142/1990, quanto a participação da comunidade na gestão do SUS, dispõe
que o setor saúde deve contar, em cada esfera de governo, com duas instâncias colegiadas: a
Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Conforme definição legal, a Conferência deve
ocorrer a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes. Por sua vez, o Conselho é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo,
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários,
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
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correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Destaca-se
que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
A Lei Complementar nº 141/2012 regula as normas de fiscalização, avaliação e
controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, dentre outras providências. Quanto
ao controle, estabelece o papel do Conselho de Saúde com órgão de deliberação sobre os
instrumentos de planejamento da área da saúde, mormente o Plano de Saúde e o Relatório de
Gestão. No que se refere a transparência pública, essa Lei impõe que os órgãos gestores de saúde
dos entes federados devem dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, às prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos
cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase no que se refere a comprovação do
cumprimento dessa norma; ao Relatório de Gestão; e à avaliação do Conselho de Saúde sobre a
gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da Federação. Nesse sentido, determina que a
transparência governamental e a visibilidade das ações e dos serviços públicos de saúde serão
asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.
A Resolução CNS nº 453/2012 aprova as diretrizes para instituição, reformulação,
reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Com base nessa Resolução, verifica-se
que a esses órgão colegiados compete, dentre outras atribuições, fortalecer a participação e o
Controle Social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos
princípios constitucionais que fundamentam o SUS; e fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre
critérios de movimentação de recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos
transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei
disciplina.

2.3.2 Necessidades de informação do conselheiro de saúde
Como observou Silva et al. (2007), a informação, independente do meio de
disponibilização, compreende uma dimensão política e estratégica, sendo fundamental para os
processos decisórios nos conselhos de saúde. Ainda esse autor afirma que o acesso à informação
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pública deve ser facilitado, mediante a retirada dos obstáculos. Assim, para que haja um efetivo
exercício do controle social, faz-se necessário:
"por parte dos sujeitos políticos envolvidos no processo, o efetivo conhecimento do
Sistema Único de Saúde, da Legislação, da realidade epidemiológica, assistencial,
financeira, política, etc. para acompanhar, estimular e avaliar o sistema de informações
em saúde no nível municipal, estadual e nacional" (Silva et al. 2007:684).

Essa necessidade de informações em saúde foi objeto de estudo de Rodrigues (2009),
no qual foi elaborado abrangente modelo de comportamento informacional dos conselheiros de
saúde. Pelo modelo, verifica-se que o contexto situacional compreende o comportamento de
procura por informação com a finalidade de aplicação no âmbito do controle social do SUS. Como
fator ativador dessa necessidade, apresenta-se uma realidade situada na área da cognição, ou seja,
a necessidade de realização de estudos, a comunicação com os representados, as atividades de
funcionamento dos conselhos e elaboração de documentos.
Além desse fator, está relacionada também a necessidade de conhecer e de estar
informado e atualizado, com o objetivo de maior empoderamento e capacidade de mobilização,
diminuindo eventuais assimetrias de informação. Com efeito, busca-se qualificar os debates e as
análises realizadas no conselho, envolvendo a abordagem de temas técnicos.
O autor categorizou variáveis que estão presentes na decisão de busca de informação,
tais como: psicológica, demográfica, política, ambiental e inserção digital. Com base nas
evidências, o estudo conclui que a busca pela informação se completa com a avaliação do sucesso
ou não do uso da informação adquirida, o que tipifica um processo cognitivo de alteração
informacional para o exercício do controle social.
Observa-se, nessa necessidade de informação pelo conselheiro de saúde, o papel que
pode ser desempenhado pelas tecnologias de informação e comunicação, mormente os
instrumentos de transparência pública, nas modalidades ativa e passiva. Em outros termos,
evidencia-se o funcionamento da TIC como vetores catalisadores do aperfeiçoamento do controle
social (Garrossini, 2010).

2.3.3 Revisão da literatura nacional
Após destacar o arranjo institucional do controle social do SUS e ressaltar a função da
informação na atuação dos conselheiros de saúde, passa-se a apresentar a relação das principais
características relacionadas a realidade do controle social do Sistema Único de Saúde, com base na
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literatura científica nacional sobre o tema. Para sistematização das particularidades, optou-se pela
elaboração de três dimensões de análise. A primeira trata de assuntos nos quais o gestor local possui
forte ingerência ou é a própria razão de existir de determinada característica. Assim, nessa
dimensão são tecidos comentários para os problemas de interferência política, cooptação de
conselheiros, definição de agenda etc. A dimensão seguinte corresponde aos aspectos relacionados
com o funcionamento do conselho de saúde, tais como: ausência de paridade entre os membros,
atuação cartorial, deficiência na atuação na etapa de formulação das políticas, deficiência no
acompanhamento e na efetividade das deliberações etc. Por fim, a terceira dimensão trata de
problemas que implicam diretamente o sujeito conselheiro de saúde, por isso explicitam-se
fragilidades da representatividade dos conselheiros de saúde, da profissionalização, dos problemas
da necessidade de capacitação e da disponibilidade de informação para deliberação etc.
O gestor da saúde é definido como a principal instância da gestão pública desse setor
em cada ente federado, responsável pela direção do sistema de saúde local. Por distribuição prevista
na Resolução CNS nº 453/2012, cabe ao gestor o preenchimento de 25% das vagas do conselho de
saúde local. Em geral, nos estudos que apontam a influência da gestão ou dos gestores nas
atividades exercidas pelos conselhos de saúde, as realidades apresentadas reconhecem o poder
político inerente desses atores, o qual influência de diversas formas a rotina de funcionamento
institucional, não se limitando apenas ao momento das reuniões ordinárias do conselho de saúde
local, pois se identificam consequências desse poder em etapas anteriores e posteriores às referidas
reuniões.
Nesse sentido, Cotta et al. (2011), com a finalidade de avaliar a dinâmica de
funcionamento de conselho municipal de saúde, realizaram um estudo de caso em um município
brasileiro, com a realização de entrevistas semiestruturadas e de análise das atas do conselho. Neste
caso, foi observado que os conselheiros eram um grupo diferenciado da maioria dos usuários do
SUS, pois apresentavam maior formação escolar; ao tempo em que foi identificado que eles eram
relacionados, administrativa e/ou politicamente, com a Prefeitura local, indicando a possibilidade
de reprodução do jogo político local na arena participativa.
Assim, essa interferência marcante das forças políticas locais pode ser identificada
como um fator de impedimento do processo de modernização da sociedade e de superação das
formas mais arcaicas de poder, o que significa “uma convivência pacífica entre as forças
patrimoniais, clientelistas (herdadas do colonialismo) e burocráticas, que, já cristalizadas na
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sociedade, geram uma grande resistência às possibilidades de superação e de mudança da realidade
política” (Cotta et al., 2011, p. 1131).
Em outro estudo, com base em análise documental e entrevistas com conselheiros da
região metropolitana de uma capital brasileira, Farias Filho, Silva e Mathis (2014) verificaram que
o exercício do controle social é marcado por uma série de características, a saber: definição da
agenda de debates feita pelos representantes da gestão, cooptação de conselheiros por viés no
processo de seleção do representante e predomínio de interesses particularistas dos conselheiros
sobre os interesses coletivos nas deliberações. Achados semelhantes também foram identificados
por Oliveira e Pinheiro (2010), com base nos dados levantados, esses autores apontam a forte
interferência da cultura política tradicional como um dos determinantes das práticas participativas
no conselho, a qual se manifesta nas práticas de autoritarismo e cooptação nas relações entre os
representantes da gestão e os representantes dos usuários, culminando no reconhecimento da
fragilidade do poder deliberativo e fiscalizador do conselho.
Particularmente no contexto de acesso à informação para deliberação, no trabalho de
Grisotti, Patrício e Silva (2010), foram identificadas críticas dos conselheiros quanto a falta de
conhecimento previamente as deliberações, pois a gestão não disseminava as informações; bem
como quanto a ausência de acompanhamento e de efetividade das deliberações. Ainda nesse
contexto, Wolmer e Falk (2006) apontam dificuldades de compreensão das informações em sites,
dependência do conselheiro de que as informações sejam disponibilizadas pelo gestor, dificuldades
de acesso à internet e informações financeiras. Enfim, afirmam que a comunidade é uma fonte de
informação importante e que houve desenvolvimento da função de fiscal por parte dos
conselheiros.
Na sequência, são comentados aspectos da segunda dimensão, os quais são
relacionados a instituição do conselho de saúde, notadamente as suas regras de funcionamento,
habitualmente dispostas nos regimentos internos desses órgãos públicos. Conforme previsão da Lei
nº 8.142/1990, o conselho de saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros. Assim, essa atribuição está prevista para ser operacionalizada por meio de dois
conjuntos de atividades e tarefas: formulação e controle.
Na prática, a formulação de estratégicas pode ser compreendida como a atuação do
conselho de saúde mediante a elaboração e proposição de programas e políticas públicas do setor
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saúde; por outro lado, a atuação no controle da execução da política de saúde equivale basicamente
as atividades de fiscalização das ações e dos serviços de saúde, inclusive das atividades
administrativas como licitações governamentais e setor de recursos humanos. Todavia, apesar
dessa bipartição da atuação do conselho de saúde, os estudos revisados apontam a centralidade de
atuação apenas no aspecto fiscalizatório.
Silva et al. (2012), embora afirmem que os conselheiros possuem dificuldades em
reconhecer o conjunto de atribuições pelas quais são responsáveis, os entrevistados apontaram
adequadamente o objetivo das reuniões realizadas, mas:
“sobressaem nas falas dos conselheiros, tanto municipais quanto regionais de saúde, uma
grande ênfase na atividade de fiscalização, entretanto, não foram mencionadas ações
referentes ao acompanhamento da gestão, elaboração de políticas públicas,
acompanhamento dos projetos aprovados, entre outras atividades”. (Silva et al., 2012, p.
121)

Por fim, Ouverney et al. (2016) indicam a existência de uma renovação na composição
dos conselhos da saúde, evidenciam que os conselheiros, apesar de conhecer o ciclo e os
instrumentos de planejamento governamental específicos do setor saúde, pouco exercem papel ou
influência na dimensão da formulação da política de saúde, recaindo, por seu turno, uma ênfase na
implementação da política mediante o exercício de atribuições fiscalizatórias.
Além disso, esse estudo verifica a diferença entre intenção e ação em dois temas: uso
de sistemas de informação dedicado aos aspectos orçamentário-financeiros e articulação
intersetorial com outros conselhos. Em outros termos, há uma percepção positiva do uso de
sistemas de informação e da articulação intersetorial para o adequado funcionamento do conselho
de saúde, todavia ambas as intenções são obstaculizadas, por motivos diversos, no cotidiano do
exercício do controle social.
No âmbito infralegal, a principal normal, com abrangência nacional, que regulamenta
genericamente essa temática é a Resolução CNS nº 453/2012, ao tratar da instituição, reformulação,
reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Em termos gerais, está previsto nessa
resolução que as três esferas de Governo devem garantir autonomia administrativa para o pleno
funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização
da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico.
Outras previsões são: o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento; o Plenário
do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando
necessário, e terá como base o seu Regimento Interno, sendo que a pauta e o material de apoio às
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reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de dez dias; por fim,
as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em
espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.
Nesta revisão de literatura, os desafios identificados recaem no descumprimento da
paridade do conselho, na ausência de atuação no aspecto de formulação de políticas de saúde, no
caráter cartorial das reuniões e decisões do conselho e no baixo acompanhamento da efetividade
das deliberações realizadas.
Nesse sentido, Morita et al. (2006), a partir de abordagem qualitativa, por meio de
entrevistas com conselheiros municipais de saúde, evidenciaram que esses conselheiros trazem
demandas do grupo que representam, considerando satisfatória a consequência dessas
reivindicações, porém nem sempre obtêm providências adequadas ou tempestivas, por que algumas
tomadas de decisão são executadas noutra instituição da gestão municipal. Assim, indicam que a
composição do conselho ocorre apenas para fins de formalização, não para atuação efetiva.
Reforçando esses achados, Cotta et al. (2011) identificaram problemas no desconhecimento do
papel do conselho, na composição do conselho pelo desrespeito à paridade, na atuação do
conselheiro apenas para o cumprimento de formalidades.
A terceira dimensão trata da figura do conselheiro de saúde, associado de fatores
condicionantes de sua atuação. Inicialmente, destaca-se que, apesar de uma perspectiva
originalmente positiva das motivação, disposição ou atuação de um participante de um conselho
de saúde, Neto e Faria (2012), com o objetivo de identificar a motivação das pessoas para se
tornarem conselheiros de saúde, a partir de entrevistas, evidenciaram que a razão mais presente era
o uso da posição de conselheiros com a finalidade de moeda de troca, ou seja, a ratificação de
práticas patrimonialistas desses agentes de representação. Nesse sentido, o resultado do estudo
confronta uma visão normativa idealizada do exercício do controle social ao apresentar uma
realidade oposta.
Por outro lado, essa vivência no cotidiano das ações e serviços públicos de saúde
também é indicativa da profissionalização dos conselheiros de saúde, pela sucessiva eleição ou
indicação das mesmas pessoas, o que tem permitido que eles adquiram alguma familiaridade com
as matérias relativas a políticas, programas, ações e serviços de saúde, apesar das dificuldades na
discussão em aspectos técnicos em especial assuntos financeiros. (Labra e Figueiredo, 2002)
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De fato, a questão da linguagem técnica, enquanto barreira ao adequado funcionamento
dos conselhos de saúde, foi observada no estudo de Zambon e Ogata (2013), o qual, a partir de
entrevistas com conselheiros de saúde, destaca uma categoria de análise, denominada de
concretude do controle social, na qual evidencia a ocorrência de acentuada valorização do saber
técnico, caracterizando uma dominação deste e limitando a atuação dos conselheiros representantes
dos usuários. Outra categoria se relaciona especificamente ao exercício do papel de conselheiros,
identificando fragilidades no processo de escolha dos conselheiros e na relação destes com seus
segmentos de representação. Em conclusão, expõe que os aspectos evidenciados têm se mostrado
congruentes com uma sociedade com baixa capacidade participativa.
Esse fenômeno do uso da linguagem com tecnicismo foi avaliado como maneira de
apresentação das lutas políticas e de poder que ocorrem no interior dos conselhos de saúde. Para
Gerschman (2004), essa disputa caracteriza o “medo da partilha de poder” o que, por outro lado,
compreende também a ausência de informações por parte dos conselheiros para debater
determinados assuntos. No mesmo sentido, Serapioni e Romaní (2006) reforçam que essa
desigualdade de informações e disputas de poder, concorrem com prejuízo à atuação dos
conselheiros de saúde representantes dos usuários.
Para Moraes et al. (2009), a eliminação das desigualdades nas condições de saúde da
população brasileira depende do acúmulo de forças políticas pelos conselheiros de saúde, mediante
o aumento da capacidade de apropriação de conhecimento e informação. Nesse estudo, foram
avaliadas a dimensão do hábito de leitura, do uso da internet, do uso de indicadores e do papel da
informação na relação Conselho-Estado-Sociedade.
Quanto ao uso da internet, foi evidenciado que um número significativo de conselheiros
do segmento de usuários tem dificuldade de acesso à internet, usando-a apenas quando se
encontram no espaço do conselho local. Ainda nessa dimensão, os autores afirmam que os
conselheiros nacionais aparentam imersão nos problemas e no ambiente de “articulação de poder”,
propõem e discutem pautas relacionadas a agenda nacional, sem perder a ênfase de sua
representação.
Para os conselheiros nacionais, os autores afirmam que “a busca por informações e uso
das TIC está voltada às decisões nos poderes Legislativos e Executivo nacionais” (Moraes et al.,
2009, p. 881). Por outro lado, os conselheiros municipais, segundo os autores, enfrentam o desafio
de controle das ações de chefes executivos poucos transparentes, com dependência dos
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conselheiros dos usuários em relação aos gestores para terem acesso à internet. No geral, esses
autores, quanto às categorias analisadas, sintetizam da seguinte forma:
Os conselheiros demonstram interesse em apropriar-se dos meios de acesso à Internet para
desenvolver e exercer essa habilidade, considerada estratégica à função do controle social.
Frases que se referiam à idéia de que “informação é poder” foram mencionadas várias
vezes nos debates. Tal afirmação ocorre no contexto discursivo de reforço da convicção
dos CS de que a principal forma de controle dos governantes é ter acesso às informações
sobre seus atos e desvendar seu efetivo significado. Assim, a leitura de jornais da região e
o acesso aos sítios institucionais são destacados como estratégicos (Moraes et al., 2009,
p. 882)

Os autores identificaram ainda que, para aqueles conselheiros que já adotaram o uso da
internet no exercício de sua função representativa, os sítios eletrônicos mais frequentados e mais
úteis foram: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS, Canal Saúde,
Transparência Brasil, IBGE, Conselho da Saúde, Secretaria de Comunicação do Palácio do
Planalto, Ministério da Educação e Ministério do Planejamento. Ainda foi levantado que a
finalidade do uso era para (1) ler jornais e notícias diárias; (2) enviar e receber mensagens
eletrônicas; (3) participar em listas de discussão; e (4) buscar informações úteis ao exercício do
controle social, compreendendo artigos e revistas especializadas.
Em síntese dessa dimensão do uso de internet, afirmam que as desigualdades existentes
entre os contextos sociais de origem dos conselheiros refletem as desigualdades na própria arena
do controle social, quanto aos hábitos de leitura e uso da informação em suas diferentes formas,
inclusive disponibilizadas pela internet.
Em outra dimensão os autores apresentam uma relação dos obstáculos tecnológicos,
políticos e culturais para um pleno acesso e uso da informação para o exercício do controle social,
mediante a apresentação de duas dimensões: obstáculos relacionados ao acesso e obstáculos
relacionados ao uso/apropriação (Moraes et al., 2009, p. 883).
Desse modo, foram elencados os seguintes obstáculos relacionados ao acesso:
localidades com deficiência na oferta de energia elétrica; desigualdade quantitativa e qualitativa na
distribuição da infraestrutura de conectividade instalada no País; ferramentas disponíveis na
internet em língua inglesa; existência de uma “cultura da opacidade” nas relações entre governo e
sociedade civil, com pouca publicização das ações governamentais; e tensões políticas entre o
segmento “gestor” e o segmento “usuário”, determinando uma situação de dependência do
conselho de saúde local à “boa vontade” do gestor para ter acesso à internet.
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Por sua vez, os obstáculos relacionados ao uso/apropriação foram estes: dificuldades
de entendimento geradas pela utilização de uma linguagem tecnicista em muitos sítios
institucionais; desconhecimento em torno das potencialidades das TIC no exercício do controle
social; histórica desigualdade nos processos institucionalizados de formação/educação; não
democratização dos contextos de produção e disseminação das informações em saúde e de seus
limitantes, contribuindo para dificultar ainda mais a apropriação do seu significado;
desconhecimento sobre mecanismos possíveis de busca da informação útil para embasar o debate,
como forma de tornar mais simétrica a capacidade de argumentação nas reuniões dos conselhos de
saúde; e não inclusão, na agenda de discussões dos conselhos de saúde, da temática “informação e
tecnologias de informação em saúde”, retirando desse fórum o direito de participar da definição da
direcionalidade de sua política pública adotada pelas instituições e serviços de saúde.
Por último, na dimensão sobre o papel da informação na relação Conselho-EstadoSociedade, os autores apontam que foram identificados pelos conselheiros cinco questões
geradoras de debates no ambiente deliberativos: profissionalização dos conselheiros, práticas
clientelistas, desvinculação de representação, omissão de informações estratégicas e relações
desrespeitosas. Exemplificativamente, também apresentam a realidade do discurso tecnicista como
oposição à ação cívica de defesa da saúde.
Reforçando o aspecto do aumento da capacidade de apropriação com a finalidade de
promover o acúmulo de forças políticas, deve-se reconhecer o papel fundamental que exerce as
atividades de qualificação ou aperfeiçoamento dos conselheiros de saúde para a consecução desse
objetivo. Ao estudar essa temática, Fernandes et al. (2017), utilizando-se da perspectiva teórica da
democracia participativa, observaram que os conselheiros iniciaram sua representação realmente
com necessidade dessa qualificação no ambiente participativo, bem como possuíam baixo
conhecimento para atuar no meio digital. Em relação ao acesso à informação em saúde, foi
verificado que a internet promove o recebimento de informações de saúde, tornando-se um
instrumento facilitador da socialização do conhecimento. Aqui também foi identificada
desigualdade no acesso à internet, sobre a qual os autores sustentam que:
a diferença de acesso às informações pode gerar relações dissimétricas de discussão dentro
do Conselho, permitindo aos conselheiros com acesso às mídias eletrônicas e à internet
um potencial argumentativo diferenciado em comparação aos representantes que não
dispõem dos mesmos recursos. Em consequência, a configuração democrática do
Conselho fica fragilizada, pois pode haver certo grau de controle daqueles que detêm o
conhecimento sobre as informações relativas à política de saúde, restringindo, assim, o
debate (Fernandes, Spagnuolo e Nascimento, 2017, p. 223)
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Outro lado dessa dimensão compreende aqueles que não referiram acesso à informação
de saúde por meio digital, dependendo das instalações e equipamentos presentes do conselho ou
ressaltando a importância da participação nas reuniões dos conselhos, especialmente quando
presentes atores oriundos de diversas outras arenas políticas existentes na localidade como
alternativa na busca de informações.
Quanto à inclusão digital, os conselheiros revelaram reconhecer a importância das TIC
para o exercício da cidadania, todavia os autores destacam a realidade da necessidade de os
conselheiros terem habilidades e um olhar crítico face à oferta abundante de informações na
internet, tendo uma posição reivindicatória da inclusão digital e positiva dos benefícios sociais e
cívicos decorrentes dessa inclusão. Apesar disso, os autores evidenciam que os conselheiros com
acesso à internet não manifestaram maiores dificuldades no uso desse instrumento.
Em suma, apresentam que os conselheiros entrevistados não são incentivados a
utilização da internet como instrumento de disponibilização de informações, bem como é baixa a
disponibilização de informações por parte dos governos locais ou dos representantes dos gestores
nos conselhos.
Com esse contexto, devem ser ressaltadas duas faces de uma mesma moeda. De um
lado, a verificação da baixa capacitação dos conselheiros de saúde, em assuntos relacionados a
temática da participação social do setor, particularmente naqueles de ordem institucional que
definem suas atribuições e possibilidades de atuação; por outro lado, a recomendação principal dos
estudos que apresentaram essa verificação: a necessidade imperiosa de qualificação dos
conselheiros para aperfeiçoar sua atuação no sentido de transformar a realidade da saúde pública
(Cotta et al., 2010; Saliba et al., 2009; Wendhausen e Caponi, 2002).
Em conclusão deste tópico, apresenta-se detalhes do trabalho de revisão sistemática
sobre o tema de participação social e saúde no Brasil, elaborado por Paiva et al. (2014), cujo
objetivo era “apreender os resultados encontrados por investigações que intentaram compreender
o processo de institucionalização dos espaços públicos de participação no setor saúde em nosso
país” (Paiva, Stralen e Costa, 2014, p. 488).
A análise realizada por esses autores permitiu a construção de sete categorias temáticas
principais. A primeira trata da representatividade política, na qual foram identificadas a realidade
de oligarquização, profissionalização e elitização dos conselheiros, de afastamento entre
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representantes e representados e de ausência de critérios explícitos de seleção das entidades
representativas.
A segunda categoria diz respeito a capacitação política que compreende a falta de
capacitação técnico-política para participação nos conselhos de saúde, em especial dos
representantes dos usuários que são caracterizados por escassez de recursos para o exercício do
controle social, por conta da falta de informações, de escolaridade e de habilidades sobre a dinâmica
dos conselhos de saúde. Outra categoria se refere as relações estabelecidas entre os atores sociais,
sendo identificado que as relações entre os segmentos representados nos conselhos se dão de forma
assimétrica, com predominância do discurso técnico-científico.
A quarta categoria temática trata da cultura política existente no contexto de
funcionamento dos conselhos sociais, na qual foram evidenciados os impactos da cultura política
tradicional marcada pelo clientelismo, paternalismo e autoritarismo. Foi construída também a
categoria desenho institucional a qual compreende resultados relacionados as dificuldades de
autonomia política e logística dos conselhos, de carência de entendimento sobre as rotinas de
funcionamento e de deliberação dos conselhos de saúde.
Como sexta categoria foi apresentada a dos discursos sobre saúde-doença, sendo
verificadas divergências entre pressupostos de saúde relacionados ao conceito de saúde ampliada,
bem como a procura por reivindicações relacionadas pelo modelo biomédico. Por última, a
categoria da democracia em debate apropria-se da discussão referente às concepções da democracia
representativa, participativa e deliberativa.
Diante de todo o exposto, espera-se que tenham sido apresentadas as principais
categorias analíticas do tema participação e controle social nas instituições colegiadas e
deliberativas integrantes do Sistema Único de Saúde, mormente aquelas oriundas da percepção e
da vivência com essa realidade dos conselheiros de saúde nas diversas esferas políticas da
federação brasileira.

2.4

Conclusão do capítulo
Este capítulo inicial tratou de abordar as principais características dos temas abordados

nesta dissertação, notadamente as políticas de transparência pública e de participação social no
setor saúde. Com isso, foram apresentados os desafios e problemas fundamentais para uma
adequada implementação dessas políticas com base em revisão da literatura nacional.
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A partir desse levantamento, busca-se recortar, para fins de análise nesta dissertação, a
área de interseção da transparência pública com o controle social do SUS que permitiria analisar a
difusão desse instrumento de inovação pública entre os membros desse sistema social.
Essa interseção deve ser compreendida como a conexão entre “visão” (transparência)
e “voz” (participação), adaptada da proposta elaborada por Meijer, Curtin e Hillebrandt (2012),
pois nesta dissertação a participação social não está sendo analisada no âmbito virtual, mas na
realidade social. Para esses autores, a literatura científica apresenta duas dimensões para os
mecanismos de abertura governamental (“openess government”) ao escrutínio da sociedade: a
dimensão da transparência e a dimensão da participação. Entretanto, afirmam que essas dimensões
na maioria das vezes são tratadas separadamente pelos especialistas, por isso a ligação entre “visão”
e “voz” pode até ser natural, mas raramente explorada.
A abertura governamental é definida como a extensão que os cidadãos podem
monitorar e influenciar os processos governamentais mediante acesso a informação governamental
e acesso às arenas de decisão. Adicionada a proposta desses autores, insere-se a difusão da
transparência pública, enquanto inovação tecnológica processual do setor público, conforme figura
a seguir:
Figura 1 – A difusão subjacente à abertura governamental.

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Meijer, Curtin e Hillebrandt (2012).
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Como esquematizada, a difusão da transparência pública, mediante tecnologias da
informação, se efetua no contexto do controle social do SUS. Assim, argumenta-se que o estudo
dessa difusão propicia e significa uma abordagem analítica consistente da interseção entre a
transparência governamental e a participação social no SUS. Por isso, no próximo capítulo,
explicita-se o conceito de difusão de inovações, como marco teórico utilizado nesta dissertação.
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3

Referencial teórico: explicitação do conceito de difusão de inovações

3.1

Introdução
Nesse contexto temático, abordam-se especificamente os instrumentos de transparência

pública em conexão com o exercício institucionalizado do controle social da saúde mediante
utilização da teoria de difusão de inovações, proposta por Rogers (2003). Tal escolha deve-se a
compreensão de que a transparência pública, notadamente após o advento da LAI, pode ser
estudada como uma inovação que teve determinada inserção no cenário sócio-político nacional,
inclusive entre os indivíduos e as organizações que compõem o controle social do SUS. No caso
específico, entende-se que a difusão da transparência entre conselheiros da saúde corresponde a
situação típica que pode ser analisada na perspectiva dos mecanismos de difusão proposto por esse
modelo teórico. Na sequência será explicitado o marco teórico utilizado na dissertação, ressaltandose que essa teoria foi extraída da obra “Diffusion of Inovations” de Everett M. Rogers.
Para encerrar esta introdução, reconhecendo eventual objeção, são apresentadas
proposições que explicam a opção de se utilizar apenas a teoria da difusão de inovações de Rogers
como modelo teórico. Em primeiro lugar, informa-se que após levantamento bibliográfico,
utilizando orientações presentes na literatura (Webster e Watson, 2002), com foco em algumas
palavras-chave (ex.: “acceptance”, “adoption”, “e-government”, “transparency”), foram
identificados diversos artigos científicos, incluindo alguns de revisão bibliográfica, que
apresentavam diferentes teorias para explicar basicamente os fatores determinantes ao uso de
tecnologias pelos eventuais usuários (indivíduos ou organizações). Esses artigos provinham de
diferentes campos do conhecimento, incluindo sociologia, educação, comunicação, marketing e
saúde pública (Meyer, 2004)
Em síntese, quatro teorias eram mais presentes “Technology acceptance model”
(TAM), “Unified theory of acceptance and use of technology” (UTAUT), “Theory of planned
behavior” (TPB), “Theory of reasonable action” (TRA) e “Diffusion of innovations theory” (DOI).
As diversas teorias possuem especificidades, potencialidades e limitações (Wang, 2014). Duas
particularidades definiram as teorias não escolhidas: extrema especificidade nos atributos
tecnológicos e psicológicos, as quais não compreendiam adequadamente os aspectos sociológicos
e comunicativos do estudo proposto. Por outro lado, em favor da teoria adotada, verifica-se ser
uma das mais populares teorias que estuda a adoção das tecnologias de informação e estuda como
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essas tecnologias se disseminam na e entre comunidades (Zhang et al., 2015). Por seu turno,
utilizando como unidade de análise os órgãos da administração pública, Zhang et al. (2014), em
artigo de revisão da literatura, analisa o estudo da teoria da difusão no âmbito do governo eletrônico
e afirma que o tema da difusão é uma importante matéria para mensurar o êxito das iniciativas de
governo eletrônico, pelo importante fundamento teórico, sendo uma abordagem emergente nesse
campo, explicitamente relatado na maioria dos estudos.
Além disso, trata-se de um modelo com mais de 50 anos, mais de 5.000 artigos
científicos que a utilizam (Haider e Kreps, 2004), sem declínio na sua utilização em anos recentes
(Rogers, 2004). Por isso, a teoria assumida tem valor fundamental na avaliação de difusão de
inovações e fornece os elementos necessários capazes de promover uma análise competente do
caso. Por fim, é reconhecido que a obra de Rogers tornou-se, sem dúvida, o livro mais influente
para o entendimento de como uma inovação se difunde (ou não) em uma população (Straub, 2009).

3.2

Dimensão da inovação e seus atributos
A difusão é definida, pelo autor, como um processo no qual uma inovação é

comunicada por meio de certos canais ao longo do tempo entre membros de um sistema social. O
autor destaca que se trata de um tipo particular de comunicação, no qual as mensagens estão
relacionadas com novas ideias, constituindo-se em um processo no qual os participantes criam e
compartilham informações uns com os outros de forma a alcançar um entendimento mútuo. Por
conter nova ideias, a inovação, após a difusão, incorpora informação, portanto reduz a incerteza
sobre as relações de causa e efeito na solução de problemas. Ao tratar essas relações, a difusão
pode ser compreendida também como um tipo de mudança social, definida com um processo pelo
qual uma alteração ocorre na estrutura e funcionamento de um sistema social. Quando novas ideias
são inventadas, difundidas, e adotadas ou rejeitadas, levando a certas consequências, mudanças
sociais ocorrem (Rogers, 2003).
A partir da definição de difusão apresentada, destacam-se os quatro elementos
principais presentes na difusão de inovações: a inovação, os canais de comunicação, o tempo e o
sistema social. A inovação é definida como uma ideia, prática ou objeto que é percebido como
novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção. Ressalta-se que, no aspecto temporal, não
importa a data de criação da inovação objetivamente, mas quando efetivamente a unidade de
adoção teve o conhecimento inicial da existência da inovação. Normalmente, uma inovação tem
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um benefício intrínseco para seus possíveis adotantes, mas essa vantagem pode não estar evidente
para eles. Assim, eles encontram-se raramente certos desse benefício, o qual é superior ao advindo
das práticas pregressas que a inovação pretende substituir, mantendo essa atitude até tomarem real
conhecimento da inovação.
Em seu trabalho, Rogers (2003) entende inovação como sinônimo de tecnologia,
definida como um objeto de uso instrumental que reduz a incerteza nas relações de causa e efeito
envolvidas no atingimento de um resultado desejável. Ainda, classifica a tecnologia em dois
componentes. O “hardware” como o instrumento que corporifica a tecnologia como um material
ou um objeto físico; e o “software” enquanto a base de informação inserida nesse instrumento.
Assim, certas tecnologias, apesar de diferentes naturezas, podem estar intimamente interrelacionadas, pois podem compartilhar algum dos seus componentes. Por isso, nesses casos, são
consideradas como agrupamentos de tecnologias.
Na análise realizada pelo autor, são considerados cinco atributos da inovação:
vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, observabilidade e experimentabilidade. A
vantagem relativa é definida com o grau no qual uma inovação é percebida como melhor do que
uma ideia anterior. Esse grau pode ser medido tanto em termos econômico-financeiros quanto por
outros fatores qualificativos, como prestígio social, conveniência e satisfação. Assim, quanto maior
a vantagem relativa percebida pelo indivíduo decorrente da inovação, mais rápido será sua taxa de
adoção.
O segundo atributo, a compatibilidade, é definida como o grau no qual uma inovação
é percebida como consistente com os valores, experiências passadas e necessidades existentes dos
potenciais adotantes. A adoção de uma ideia incompatível com a estrutura de valores e normas de
um sistema social requer a transformação dessa estrutura, o que se apresenta como um processo
lento. Assim, quanto mais compatível a inovação percebida for com os valores, experiências e
necessidades, mais rápida será a adoção.
Por sua vez, a complexidade é apresentada como o grau no qual uma inovação é
percebida como difícil de entender e de usar. Por evidente, algumas inovações são mais facilmente
compreensíveis do que outras entre os membros do sistema social. Novas ideias que sejam mais
difíceis de entender são adotadas mais lentamente, por serem inovações que requerem o
desenvolvimento de novas habilidades ou conhecimentos. Então, quanto mais complexa a inovação
for percebida, mais lenta será a sua taxa de adoção.
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A experimentabilidade, ou amostrabilidade, é o quarto atributo da inovação e se
caracteriza por ser o grau no qual uma inovação pode ser experimentada de maneira limitada, não
integral ou completa. Ora uma inovação que permita a disponibilização de amostras representa uma
diminuição da incerteza de uso pela unidade de análise, que esteja considerando adotá-la, sendo
possível a aprendizagem de utilização, testando a inovação. Logo, as novas ideias que podem ser
testadas durante a sua apresentação ou implantação serão adotadas mais rapidamente do que
inovação que não sejam particionáveis.
Por último, a observabilidade é definida pelo grau no qual os resultados de uma
inovação são visíveis para outros sujeitos integrantes do sistema social. Essa visibilidade permite
a discussão entre os membros do sistema social sobre essa nova ideia. Assim, quanto mais fácil for
para os indivíduos visualizarem os resultados de uma inovação, mais provável será a sua adoção.
Em suma, Rogers (2003), baseado em pesquisas anteriores, afirma que inovações que
sejam percebidas pelos indivíduos com tendo maior vantagem relativa, compatibilidade,
experimentabilidade e observabilidade, bem como menos complexidade serão adotadas mais
rapidamente que outras inovações. Esses cinco atributos explicam a taxa de adoção, por serem as
características mais importantes das inovações.
Acessoriamente, esse autor também apresenta o atributo da reinvenção que é o grau
pelo qual o uso individual de uma nova ideia é diferente do uso previsto por uma inovação
promovida por uma agência de mudança. Argumenta-se que, durante o processo de difusão, a nova
ideia não é estática, ao mesmo tempo que a unidade de adoção não é passiva permanentemente. Na
interação, alguns adotantes desejam participar do processo de customização de uma inovação de
modo a torna-la mais adequada a situações particulares. Na reinvenção, a adoção é mais provável
de ser sustentada no tempo, além de se difundir mais rapidamente.

3.3

Dimensão dos canais de comunicação e seus atributos
Após discorrer sobre as principais características da inovação, passa-se a apresentar os

canais de comunicação, como segunda dimensão do conceito de difusão. Como exposto
anteriormente, a difusão é um tipo particular de comunicação no qual o conteúdo de uma mensagem
que é trocada diz respeito a uma nova ideia. Isto é a essência do processo de difusão: a troca de
informação mediante a qual um indivíduo comunica uma nova ideia para um ou outros membros
do sistema social. Assim, a natureza da relação de troca de informação entre indivíduos implica as
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condições nos quais a fonte irá ou não transmitir a inovação para o receptor, bem as consequências
dessa eventual transferência.
A maneira mais rápida e mais eficiente de informar uma grande audiência de potenciais
adotantes sobre a existência de uma inovação é por meio dos canais de comunicação de massa
(mídia tradicional), promovendo um conhecimento preliminar sobre a inovação pelo menos. Por
outro lado, na fase de persuasão, os canais de comunicação interpessoais se demonstram mais
efetivos em impulsionar a adoção pelos indivíduos. Esses canais se demonstram mais capazes
quando os indivíduos envolvidos são semelhantes em condição socioeconômica, grau de instrução,
etc. Além desses dois, nos últimos anos, também vem se destacando a importância da internet como
meio de comunicação de inovações entre membros de um sistema social.
Rogers (2003) afirma que os estudos sobre difusão demonstram que a maior parte dos
indivíduos não avalia os atributos e as consequências de uma inovação a partir de evidencias
cientificas, todavia baseia-se em uma avaliação subjetiva compartilhada com outros indivíduos
semelhantes entre si que já adotaram a nova ideia. Assim, essa dependência da experiência de
pessoas próximas sugere que o cerne do processo de difusão consiste na cópia ou imitação, por
parte de potenciais adotantes, de pessoas da rede de relacionamentos, que já adotaram a inovação.
Por conta da importância da relação interpessoal, como canal de comunicação, foram elaboradas
duas categorias analíticas: homofilia e heterofilia. A primeira significa o grau no qual dois ou mais
indivíduos que interagem são similares em certas características, tais como crenças, grau de
instrução, condição socioeconômica, etc. De maneira oposta, a segunda categoria significa o grau
no qual dois ou mais indivíduos que interagem são diferentes em certos atributos.
Dessa forma, utilizando essa nova terminologia, compreende-se que a transferência de
inovações ocorre mais frequentemente e com maior impacto entre indivíduos homófilos. No
sistema social, a homofilia é uma realidade entre membros que frequentam os mesmos espaços nos
quais sejam compartilhados ideias e interesses, com ganhos pessoais mútuos. Como consequência,
as inovações são mais rápidas na taxa de adoção, pois o compartilhamento de significados, normas
e valores, oriundo da homofilia, promove maior conhecimento e, em última instância, mudanças
de atitude e de comportamento.
Por fim, observa-se também que a heterofilia pode se tornar um fator determinante no
processo de difusão de inovação, mormente desempenhando o papel de barreira nesse processo.
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Na situação ideal, os membros envolvidos na difusão da inovação devem ser semelhantes em todas
as características pessoais (homofilia), exceto no que se refere à adoção da nova ideia (heterofilia).

3.4

Dimensão do tempo e seus atributos
A penúltima dimensão da difusão de inovação é o tempo, no qual é analisado o processo

de decisão realizado pelo indivíduo, enquanto sujeito que avalia se irá adotar ou não a inovação;
são discriminadas as categorias comparativas dos adotantes, quanto a época de adoção da nova
ideia a partir do conhecimento inicial da mesma; e, complementarmente, é problematizada a taxa
de adoção das inovações.
O processo de decisão sobre inovação foi compreendido por Rogers (2003) como
formado por cinco etapas, geralmente sequenciais, mas não necessariamente. A primeira etapa é a
do conhecimento ou da ciência da nova ideia, quando o indivíduo percebe a existência da inovação
e adquire algum nível de entendimento de como ela funciona. A persuasão é a segunda, momento
em que o indivíduo elabora um juízo favorável ou não em relação a inovação. Na sequência, a
decisão (terceira etapa) se situa quando um indivíduo se aplica em atividades que implicam a
escolha fatal de adotar ou rejeitar a inovação. A quarta etapa é a implementação, na qual um
indivíduo efetivamente usa a nova ideia para atendimento de seus interesses e necessidades. Aqui,
deve-se recorda que é nesse estágio que costuma ocorrer o atributo da reinvenção de inovações.
Por último, como quinta etapa, existe a realidade da confirmação na qual o indivíduo procura
ratificar a decisão sobre a inovação que o mesmo tomou na etapa anterior, entretanto pode ocorrer
a reversão dessa decisão, a partir da reavaliação com base em novas percepções e informações.
Do ponto de vista dinâmico, o processo de decisão sobre inovação é uma permanente
busca por informação associada de uma atividade de processamento da mesma. Afinal, o indivíduo
procura informação na proporção em que, como consequência, diminui o nível de incerteza a
respeito da nova ideia. Na etapa de conhecimento, basicamente, o potencial adotante busca
conhecer o que é a inovação, como e por que ela funciona. Com isso, destaca-se o componente
“software” da tecnologia, por conter a informação requerida capaz de resolver um problema
presente do indivíduo.
Posteriormente, na etapa de persuasão, mais do que simples informação, o indivíduo
busca uma avaliação da inovação, que satisfaça a necessidade de diminuir a incerteza sobre as
consequências esperadas da inovação. Assim, mediante uma perspectiva particular ou subjetiva,
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são trazidas a luz as vantagens e desvantagens da adoção da inovação. Por isso, retomando a
dimensão dos canais de comunicação, evidencia-se a maior importância das redes interpessoais
nessa etapa do processo de decisão, em detrimento dos meios de massa, que frequentemente
apresentam apenas informações gerais.
Então, na sequência, verifica-se a etapa da decisão, na qual o indivíduo ou decide
utilizar de maneira plena a inovação disponível, da melhor maneira possível, esperando os
resultados desejáveis, diretos e previamente conhecidos; ou decide rejeitar plenamente a inovação
apresentada. Todavia, tal etapa não é estanque, podendo se alterar posteriormente. No primeiro
caso, pode ocorrer uma descontinuidade do uso, ao adotante perceber que a inovação não possui
ou traz os resultados benéficos esperados. No segundo, ao inicialmente decidir pela rejeição, pode
o indivíduo mudar de ideia, então ocorre uma adoção tardia da inovação.
Finalmente, na etapa da confirmação, realiza-se o monitoramento dos benefícios de uso
da inovação, do qual decorre a manutenção da utilização, a descontinuidade de uso, ou a adoção
tardia da nova ideia. Por evidente, o tempo, que cada unidade de analise transita da primeira e a
última etapa, é variável; e é chamado de período de decisão sobre a inovação.
Passa-se, a partir deste ponto, ao debate do segundo componente da dimensão tempo:
as categorias dos adotantes. Essa categorização baseia-se na ordenação do momento no qual cada
membro de um sistema social adotou a inovação, assim identifica-se a situação relativa de cada um
dentro do sistema em relação a esse critério. Além disso, os estudos demonstram que os membros
de cada categoria compartilham também outras características individuais, como condição
socioeconômica, grau de instrução, acesso aos canais de comunicação, etc. Rogers (2003) classifica
os adotantes em cinco categorias, a saber: inovadores, adotantes precoces, maioria precoce, maioria
tardia e retardatários.
Situar-se em um grau no qual um indivíduo ou outra unidade de adoção é relativamente
precoce na adoção da inovação face aos outros membros do sistema é pertencer a categoria dos
inovadores. Essa categoria caracteriza-se por reunir os empreendedores, cujo interesse por
inovação os faz buscá-la fora do seu ciclo social local, comportando assim relações sociais
cosmopolitas. Utilizam frequentemente canais de comunicação e, apesar das relações de amizade
entre inovadores, costumam morar geograficamente distantes uns dos outros. Por outro lado, não
são muitos respeitados pelos membros do sistema social local, mas como se situam na periferia do
mesmo, são importantes agentes na difusão de inovações pelo contato com outros sistemas. Para
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estar nessa categoria, foi evidenciada a necessidade de alguns requisitos: disponibilidade de
recursos financeiros, habilidade de compreender e aplicar técnicas complexas e propensão à
aceitação do risco de utilizar as inovações.
Os adotantes precoces, ao contrário dos inovadores, são caracteristicamente os líderes
de opinião dos sistemas locais, por isso são respeitados e possuem muita relevância na difusão de
inovações por meio da relação interpessoal. Por essa importância, são normalmente procurados por
agentes de mudança para apoiá-los no aumento da taxa de difusão. Essa categoria preza na
avaliação das inovações assim demora mais tempo em adotar. São conscientes da função que
exercem no sistema social e judiciosos na decisão de adoção. Na difusão, é categoria fundamental
para o atingimento do ponto de virada da massa crítica de potenciais adotantes.
A terceira categoria é a maioria precoce. Em termos relativos, é a mais numérica
categoria, compreendendo certa de um terço dos membros adotantes, que tomam a decisão de
adoção logo antes do membro médio do sistema social. Possuem uma boa interação interpessoal,
mas não exercem a função de formadores de opinião. Em relação a categoria anterior, possuem um
período de decisão sobre inovação maior, por isso são caracterizados por esse tempo para deliberar,
com certa propensão para tanto, mas nunca liderando a difusão da inovação.
A categoria de adotantes seguinte é a maioria tardia, caracterizada principalmente por
ser cética e precavida na decisão sobre a adoção, apenas tomando essa decisão depois que a maioria
dos indivíduos já adotaram. Também compreende um terço dos membros adotantes do sistema
social, e surge logo após a adoção pelo membro médio do sistema. A adoção pode ser tanto uma
necessidade econômica quanto um aumento da pressão interpessoal. Verifica-se igualmente o peso
do sistema de normas no processo de decisão dessa categoria, caso as normas sejam favoráveis a
adoção a maioria tardia se decide pela adoção. Ademais, as dificuldades financeiras geralmente
associadas aos membros dessa categoria implicam a necessidade de desaparecimento da incerteza
para que haja a adoção da nova ideia.
A última categoria de adotantes são os retardatários. Essa categoria abrange a seguinte
série de características: quase não possuem formadores de opinião; possuem redes de inter-relação
pessoal localizadas no sistema social, relativamente regidas por valores tradicionais; possuem
como ponto de referência o passado, inclusive para decisões sobre inovações; são desconfiados
com as inovações e com os agentes de mudança. Com o período de processo de decisão mais longo
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de todos, apenas adotam a inovação quando certos das vantagens associadas. Possuem o processo
de decisão limitado por aspectos econômicos o que faz possuírem aversão ao risco de adoção.
Apresentada a categorização dos adotantes, aborda-se a taxa de adoção das inovações,
que permite a elaboração de gráficos de curvas de difusão. Essa taxa é definida como a velocidade
relativa na qual uma inovação é adotada pelos membros do sistema social. A visualização do
processo de decisão, mediante as categorias de adotantes, corresponde a elaboração de dois gráficos
diferentes. Primeiramente, o gráfico elaborado utilizando o número acumulado de adotante no
tempo permite a criação de uma curva na forma de S. De início, apenas poucos indivíduos estão
adotando a inovação (inovadores), mas o número de indivíduos adotantes vai crescendo, o que faz
a curva se aproximar da vertical. Finalmente, ao atingir a categoria dos retardatários, a curva volta
a se inclinar para a horizontal.
A inclinação da curva varia conforme a taxa de adoção: altas taxas resultam em curva
mais vertical e curta; baixas taxas implicam curva mais horizontal e longa. A taxa de adoção é
frequentemente medida pelo período de tempo requerido para que uma certa percentagem dos
membros de um sistema social empregou para adotar uma inovação. Empiricamente, evidencia-se
a presença de um ponto de virada quando a massa crítica de adotantes alcança dez a vinte por cento
dos membros do sistema social. Como se observa, essa taxa se refere a todo o sistema social e não
sobre o processo de decisão de um indivíduo em particular. Além das características individuais
influenciaram no formato da curva, características do sistema social, como estrutura de normas e
valores, também possuem influencia na taxa de adoção, tanto por determinarem diretamente as
relações entre os membros quanto por indiretamente regerem comportamentos individuais.
Em segundo lugar, caso se utilize a frequência das categorias de adotantes no tempo, a
curva do gráfico resultante tomará a forma aproximada da curva normal, isto é, a forma de sino.
Para Rogers (2003) é esperada a distribuição normal do adotantes, além de ser típico de outras
características humanas, por conta do aumento acumulado de influência sobre um indivíduo
demandando a decisão de adotar ou rejeitar uma inovação, derivado da atuação da rede de relação
interpessoal relacionada a uma nova ideia dentro de um sistema social. Assim, a partir do aumento
do conhecimento da inovação, aumenta-se na mesma medida a decisão sobre a mesma. Tal
realidade, em termos simplificados, inicia-se do primeiro inovador repassando uma nova ideia para
outros dois membros de sua rede de relações; já considerando essa simplificação, em termos
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matemáticos, obtém-se uma função binomial que segue a forma de uma curva padrão quando
elaborada com dados de uma série de sucessivas gerações.
Todavia, o próprio autor reconhece que as premissas relacionadas raramente são
encontradas na realidade. Afinal, os membros do sistema não possuem livre trânsito para interagir.
Por isso, deve-se considerar a existência de fatores de contexto, como barreiras geográficas,
diferenças socioeconômicas, etc. Além disso, ressalta-se que as duas curvas possíveis de
elaboração são específicas tanto para a inovação quanto para o sistema social; e surgem na sua
integralidade apenas em casos de sucesso na adoção da inovação.

3.5

Dimensão do sistema social e seus atributos
Finalmente, trata-se do sistema social, enquanto quarta e última dimensão do conceito

de difusão de inovações. Esse sistema é definido como um conjunto inter-relacionado de unidades
que estão engajadas na resolução conjunta de problemas com a finalidade de alcançar um objetivo
comum. As unidades são distintas uma das outras, mas o compartilhamento da finalidade mantém
a coesão do sistema. Como se sabe, a difusão da inovação ocorre e é analisada dentro das fronteiras
de um sistema social, cujos componentes se relacionam e afetam o processo de difusão da inovação
de diferentes maneiras.
Os componentes do sistema social destacados pela teoria e estudados na sequência são:
a estrutura do sistema social, o efeito do sistema de normas e valores, o papel dos agentes de
mudança e dos formadores de opinião, o tipo de decisão sobre a inovação e as consequências da
inovação. Quanto à estrutura do sistema social, para sua compreensão, explicitam-se dois atributos:
a estrutura social e a estrutura comunicacional. A primeira é definida como o arranjo padronizado
de unidade em um sistema, que permite regularidade, estabilidade e previsão no comportamento
de cada membro. Por essa razão, verifica-se a importância do conhecimento da estrutura social no
processo de difusão de novas ideias.
Ao lado dessa estrutura formal ou hierárquica do sistema, também deve ser
compreendida a estrutura informal que corresponde a rede de conexões interpessoais, mapeando
quem interagem com quem e em quais circunstancias. Isso representa a estrutura de comunicação,
definida como os elementos diferenciados que podem ser reconhecidos nos fluxos de comunicação
padronizados em um sistema. Esses elementos diferenciados, um grupo particular de membros que
se comunicam, frequentemente são caracterizados pela homofilia. Assim, entendem-se o
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surgimento de padrões de comunicação e a possibilidade de prever o comportamento individual
dos membros do grupo, o que inclui o processo de decisão sobre inovação.
Deve-se destacar que paralelamente ao reconhecimento da importância das estruturas
do sistema social, Rogers (2003) admite a dificuldade em evidenciar a influência dessas estruturas
na adoção de inovações pelos membros do sistema e identifica a existência de poucos estudos sobre
a difusão de inovações que abordem esse componente do sistema.
O segundo componente é o sistema de normas e valores do sistema social. Normas são
definidas como os padrões de comportamento estabelecidos para os membros do sistema social,
capazes de definir um leque de comportamentos aceitáveis, bem como de servir como protocolo
social para o comportamento dos membros do sistema. Em outras palavras, a estrutura de normas
é inserida no individuo de maneira a informar qual deve ser comportamento em cada situação
particular. Ora, devido a essa função, essa estrutura pode se tornar tanto uma barreira quanto um
facilitador da difusão de inovações, operando em diferentes sistemas, desde um bairro, cidade,
empresas a países e comunidades religiosas.
A existência e o papel desempenhado por agentes de mudança e dos formadores de
opinião compreendem um outro componente do sistema social. Anteriormente nesta dissertação,
discorreu-se sobre as características dos inovadores, como a baixa credibilidade junto aos membros
médios do sistema, que limitam seu papel na difusão de novas ideias. Entretanto, de modo diverso,
outros membros figuram como formadores de opinião que possuem liderança de opinião, definida
como o grau no qual o indivíduo é capaz de influenciar as atitudes ou o comportamento manifesto
dos outros de maneira informal e desejada com relativa frequência. Essa liderança informal não se
confunde com os postos hierárquicos da estrutura formal do sistema, pois se mantém por conta da
capacidade técnica, da acessibilidade social e pela conformidade ao sistema de normas, de tal como
que: se as normas atuarem em favor da inovação, o formador será mais inovador, o contrário
também é verdadeiro. Daí os formadores de opinião servirem como modelo de comportamento
face à inovação para os outros membros do sistema.
Apesar da influência do sistema de normas no comportamento do formador de opinião,
o mesmo sistema social comporta tipos opostos de atuação desse formador, ou seja, dentro de um
sistema podem atuar simultaneamente líderes favoráveis e contrários a inovação. Além disso, em
geral, os líderes de opinião comparados com os membros médios do sistema possuem as seguintes
características: são o centro de uma rede de comunicação interpessoal; são mais inovadores, a
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depender do sistema de normas; possuem maior condição socioeconômica; e são mais cosmopolitas
e expostos a redes de comunicação externas ao sistema social que fazem parte.
Outro ator estratégico que pode exercer influência externa no sistema social é o
chamado agente de mudança, definido como um indivíduo que influencia a decisão sobre a
inovação de clientes em um sentido considerado desejável por uma agência de mudança. Esse
agente pode trabalhar influenciando o sistema social tanto no sentido da adoção quanto da rejeição
de inovação. Normalmente, trata-se de um profissional com nível superior em uma área de
especialização, apto a antecipar a forma da inovação (aparência física da inovação) e a sua função
(contribuição para os adotantes). Entretanto, raramente é capaz de predizer o significado da
inovação, enquanto as percepções subjetivas que a inovação induz nos clientes abordados por esse
agente.
Por ser externo e por sua formação, os agentes da mudança também são caracterizados
pela heterofilia em relação aos membros do sistema social, o que implica dificuldades na
comunicação e no processo de difusão de inovação. Para contornar esse problema, frequentemente
podem ocorrer duas soluções: o agente de mudança utiliza os líderes de opinião do sistema social
ou a agência de mudança contrata um auxiliar ao agente de mudança que possua características
individuais mais próximas do membro médio do sistema.
Os tipos de decisão sobre inovação é o outro fator que influencia a difusão de ideias
em um sistema social. São consideradas quatro diferentes decisões. A primeira decisão sobre
inovação é a opcional que são as escolhas de adotar ou rejeitar uma inovação que são realizadas
por um indivíduo isoladamente e independente da decisão tomada pelos outros membros do
sistema, apesar de estar naturalmente influenciada pelo sistema de normas e pela rede de relações
interpessoais.
Outro tipo é a decisão coletiva sobre inovação que são escolhas de adotar ou rejeitar
uma inovação que são feitas por consenso entre membros do sistema. Aqui, todas as unidades do
sistema normalmente devem se conformar a decisão que o próprio sistema tomou. Em terceiro,
informar-se a decisão por autoridade que são escolhas de adotar ou rejeitar uma inovação que são
tomadas por poucos indivíduos que possuem poder, status ou especialidade técnica dentro de um
sistema social. Neste caso, o restante dos membros do sistema encontra-se coercitivamente levado
a seguir a decisão tomada pelo sistema social.
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O último tipo de decisão considerado é chamado de contingente, por se tratar da
combinação sequencial de dois ou mais dos tipos anteriormente apresentados. Essa decisão é
definida como as escolhas de adotar ou rejeitar que podem ser feitas apenas após uma prévia
decisão sobre inovação tomada em outra instância do sistema. Assim, a necessidade da combinação
em série de tipos de decisão opcional, coletiva ou autoritária é o aspecto mais distintivo da decisão
contingente.
É importante ressaltar que a decisão do indivíduo é marcante e fundamental apenas
para o tipo de decisão opcional, enquanto a decisão tomada no âmbito do sistema caracteriza os
tipos de decisão coletiva, de autoridade e contingente. Ademais, o tipo de decisão influencia na
taxa de adoção. A adoção mais rápida ocorre na decisão de autoridade, ao tempo em que é sujeita
a ser contornada pelos membros durante o processo de implementação. De outra parte, a decisão
opcional se demonstra ser mais rápida do que as decisões coletivas.
Por fim, abordam-se as consequências da inovação, como último componente
relacionado à dimensão do sistema social, presente na difusão de inovações. As consequências são
as mudanças que ocorrem como resultado da adoção ou rejeição de uma inovação, relacionadas
tanto ao nível individual quanto ao do próprio sistema social. São classificadas em três
modalidades. Em primeiro lugar, as consequências podem ser desejáveis ou indesejáveis a
depender se os efeitos da inovação no sistema social se demonstram funcionais ou disfuncionais.
Em segundo, podem ser diretas ou indiretas ao se levar em conta se as mudanças, que ocorrem para
um indivíduo ou para um sistema social, são resultados imediatos da inovação ou são impactos
secundários da inovação. Enfim, as consequências podem ser antecipáveis ou não dependendo se
as mudanças são reconhecidas e pretendidas pelos membros do sistema social ao se adotar a
inovação.
A estruturação desse componente é fundamental para uma completa avaliação da
difusão de inovações. Rogers (2003) reconhece o desafio que é um estudo conseguir evidencias
empíricas suficientes que contenham, mais do que uma descrição, um entendimento e uma previsão
das consequências da inovação. A análise das consequências permite identificar que as diversas
modalidades se combinam de formas diferentes e são interdependentes. A existência dos resultados
negativos da adoção de inovações possui efeitos frequentemente iníquos na estrutura do sistema
social, o que deve ser trabalhado na atuação das agências de mudança.
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3.6

Revisão da literatura nacional
Trata-se de breve revisão da literatura científica com o objetivo de identificar,

categorizar e analisar os estudos científicos de origem nacional que utilizaram como referencial
teórico a difusão de inovações. Nessa revisão, foram padronizadas algumas dimensões da análise
para fins de construção da exposição seguinte. Assim, foram levantadas, no conjunto de estudos
analisados, informações de maneira transversal, relacionadas ao objeto de estudo, o campo de
aplicação do estudo, as dimensões e componentes do conceito de difusão examinadas, a estratégia
metodológica empregada, os sujeitos de análise, afirmações quanto a validade da teoria, sugestões
de pesquisas futuras para a identificação de lacunas de conhecimento científico.
A análise do objeto de estudo das pesquisas identificadas evidencia uma predominância
de interesse dos pesquisadores em relação a difusão de políticas públicas entre entes federados ou
entre organizações governamentais (Barros e Bagno, 2014; Carvalho, 2016; Coêlho, Cavalcante e
Turgeon, 2016; Miranda e Murta, 2016; Wampler, 2008). De maneira secundária, foram
verificadas também estudos sobre a difusão de sistemas de pagamento eletrônico bancários por
eventuais clientes (Pavarini et al., 2010; Ramos, Pimenta e Rodrigues, 2010), a difusão de sistemas
informatizados em organizações do setor saúde (Perez et al., 2010; Silva e Farias, 2017) e a difusão
de estratégias inovadoras entre os potenciais usuários (Barbosa et al., 2013; Souza, 2013; Velloso
e Varanda, 2017).
Dessa forma, considerando os objetos de estudo acima categorizados, observa-se, por
consequência que as áreas de aplicação da teoria é o campo das políticas públicas, com ênfase em
políticas sociais, utilizando da perspectiva das ciências sociais. Apesar disso, também são
identificadas avaliações de difusão de sistemas de informação e de tecnologias sociais, assim se
verifica mudança de abordagem da pesquisa, pois nesses casos há utilização da perspectiva das
ciências da informação.
A teoria da difusão de inovações, na abordagem clássica integral, especifica que o
conceito de difusão compreende quatro dimensões: inovação, canais de comunicação, tempo e
sistema social. Nos estudos analisados, verifica-se a ênfase dos estudos na avaliação dos atributos
da inovação como fatores determinantes ou explicativos da difusão estudada. Em seguida, em
menor número, as pesquisas se concentram nas dimensões dos canais de comunicação e do tempo.
Por último, de modo mais pontual ainda, são identificados estudos que compreendido a avaliação
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da dimensão social, bem como trabalhos que, embora se utilizam da terminologia da teoria da
difusão, não se utilizaram dessas dimensões explicitamente para procederem com suas análises.
Quanto a metodologia, a estratégia metodológica mais utilizada emprega método
quantitativo. Em menor número, são empregados métodos qualitativos, geralmente entrevistas
semiestruturadas e grupos focais. Ressalta-se também a produção de artigos com enfoque teórico
na forma de ensaios, com leque de finalidades compreendendo desde contribuir para a introdução
do tema na agenda de pesquisa, até compreender o processo de difusão de política entre diferentes
escalas de atores governamentais: internacional e nacional (Carvalho, 2016; Cavalcanti e Souza,
2016; Farah, 2008). Para fins de registro, há artigos que se utilizaram de método misto
pontualmente.
Outra importante dimensão dessa revisão de estudos anteriores recai sobre a
delimitação do sujeito de análise. Nesse aspecto, foi evidenciado que, por pequena margem, a
maioria das pesquisas concentram a análise na perspectiva dos sujeitos ofertantes da inovação
tecnológica avaliada. A outra parcela se refere ao estudo dos atores demandantes ou potenciais
adotantes da inovação difundida. Enfim, também foi identificada uma pesquisa que se utilizou das
duas perspectivas.
Da análise desse conjunto de pesquisas, em relação a considerações sobre a validade
da teoria, os estudos com características empíricas em geral concluem haver respaldo da teoria a
partir dos dados da realidade coletados. Em específico, são validadas generalizações referentes aos
atributos da inovação, aos canais de comunicação, à categoria dos adotantes e aos agentes de
mudança do sistema social. Ressalta-se que, para uma hipótese sobre a categoria dos adotantes,
que foi refutada estatisticamente, os autores reconhecem que esse resultado pode ser atribuído a
limitações da amostra.
Nas avaliações prospectivas, compreendendo proposições para agenda futura de
pesquisa e recomendações práticas para os gestores responsáveis pelo sucesso da difusão, destacase a ausência de tais referências nos estudos avaliados. Sobre proposições, foram identificadas
sugestões para pesquisas quanto aos atributos das inovações, quanto a aplicação da análise de rede
social (Soares e Fernandes, 2016) e quanto a utilização da abordagem qualitativa. Sobre o segundo
aspecto, a recomendação identificada diz respeito a atuação dos agentes promotores de mudança
nos canais de comunicação para convencimento e capacitação dos futuros usuários.
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Diante do exposto, argumenta-se pela existência de poucos estudos na área de aplicação
que avalie a difusão da inovação tecnológica na perspectiva dos usuários, adotantes ou potenciais
adotantes, com a utilização de estratégia de pesquisa qualitativa e que se utilize de todas as
dimensões do conceito de difusão. Nesse sentido, Cavalcanti e Souza (2016), em ensaio teórico,
dispõem que, embora a difusão de inovações utilize de ferramentas apropriadas para lidar com
questões macro, envolvendo a transferência de políticas públicas entre instituições e organizações,
esse modelo analítico, mediante a aplicação de métodos qualitativos, também se mostra apropriado
para investigar relações em uma escala micro (atores individuais) para compreensão e contraste do
fenômeno como ele acontece nessa realidade.

3.7

Conclusão do capítulo
Para encerrar, observa-se que foi discutida uma síntese da teoria da difusão das

inovações, na qual se buscou apresentar a estrutura e as premissas básicas de funcionamento do
modelo. Ainda, foi apresentada uma revisão da literatura nacional que utilizou essa teoria para fins
de suas abordagens teóricas, com explicitação de diversas características metodológicas desses
estudos.
Enfim, foi abordado que o conceito de difusão compreende quatro dimensões:
inovação, canais de comunicação, tempo e sistema social. Da inovação, segue-se o componente
das características das inovações; dos canais de comunicação, extraíram-se seus tipos; do tempo;
toma-se o processo de decisão sobre a inovação e as categorias de adotantes; e do sistema social,
decorrem a estrutura do sistema, o efeito das normas e valores, o papel dos agentes de mudanças e
dos formadores de opinião, os tipos de decisão sobre inovação e as consequências da inovação.
Quanto às generalizações do modelo, foram identificadas mais de setenta na obra de referência, no
entanto deve-se reconhecer que o modelo ainda possui outros pressupostos que não foram
explicitados por uma questão de pertinência ao trabalho.
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4

Modelo de análise da percepção dos conselheiros de saúde sobre a

difusão da transparência pública
4.1

Introdução
Como explicitado no marco teórico, a difusão de inovações é definida como um

processo no qual uma inovação é comunicada por meio de certos canais ao longo do tempo entre
membros de um sistema social. No âmbito desta dissertação, a difusão da transparência pública
deve ser compreendida como um processo no qual os instrumentos de transparência pública são
transmitidos por certos canais de comunicação ao longo do tempo entre os membros do controle
social institucional e interfederativo do SUS. Assim, compreendido esse conceito, segue-se com
os desdobramentos de dimensões, componentes, atributos e generalizações, aplicados à difusão da
transparência pública entre atores engajados na participação da comunidade no setor saúde.

4.2

Dimensão da transparência pública como inovação
Um instrumento de transparência pública é definido como um instrumento de política

pública percebido como novo por um conselheiro de saúde, que tem finalidade de disponibilizar
informações sobre a administração pública na área da saúde. Esse instrumento, enquanto
tecnologia, é um objeto de uso instrumental que reduz a incerteza nas relações de causa e efeitos
envolvidas no alcance de algum objetivo da gestão de saúde em um ente federado. Assim, o
"hardware" dessa tecnologia são os equipamentos de informática (computadores pessoais,
celulares, etc.); e o "software" a informação disponibilizada para o conselheiro de saúde.
Ressalta-se que, no decorrer do texto, transparência pública será considerada sinônimo
(ou gênero) de instrumentos de transparência e que serão considerados duas modalidades de
instrumentos de transparência. Primeiro a transparência ativa, a qual compreende vários tipos de
portais governamentais como as páginas de transparência de qualquer órgão da administração
pública, inclusive dos entes subnacionais, notadamente das instituições relacionadas ao setor saúde,
as quais podem conter informações de ordem orçamentário-financeira e aquelas relacionadas
diretamente com insumos, atividades e resultados de programas, ações e serviços de saúde. O outro
instrumento, transparência passiva, são os pedidos de acesso a informação regulados pela LAI, que
os conselheiros de saúde podem requisitar a qualquer órgão ou entidade da administração pública
e de entidades que recebem recursos públicos. Dessa forma, como estão inter-relacionados e podem
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compartilhar ambos os componentes da tecnologia, os instrumentos de transparência são
considerados um agrupamento de tecnologias.
A primeira dimensão trata especificamente da inovação em estudo, por isso os
instrumentos de transparência serão considerados em relação aos atributos da inovação elencados
pelo marco teórico, exceto pela experimentabilidade, por que se entende, na adoção da
transparência pública, a impossibilidade de recortá-la ou de realizar amostras. O uso, mesmo único,
implica adoção plena. Enfim, considera-se que não é possível experimentar a transparência, de
modo que um uso mais intenso se enquadra apenas como confirmação da adoção.
Para o atributo da vantagem relativa, a transparência pública deve ser percebida como
uma fonte de informações melhor do que outra anterior. Com a transparência, o conselheiro de
saúde deve encontrar a informação com mais rapidez e facilidade; a transparência pública deve
aumentar a qualidade e o desempenho do conselheiro no exercício das funções. Por isso, impõe-se
a primeira hipótese:
H1: Quanto maior a vantagem relativa percebida de um instrumento de transparência
pública pelo conselheiro de saúde mais rápida será sua taxa de adoção.
Com relação a compatibilidade, a transparência pública deve ser percebida como
congruente com os valores, experiências passadas e necessidades informacionais dos conselheiros
de saúde. Significa que deve ser compatível com o modo de realizar as funções de controle social,
do que decorre outra hipótese:
H2: Quanto mais um instrumento de transparência pública for percebido como
compatível com os valores, experiências e necessidades informacionais dos conselheiros mais
rápida será a sua adoção.
A complexidade de um instrumento de transparência pública está relacionada, dentre
outros aspectos, com os equipamentos de informática disponíveis aos conselheiros de saúde, com
a acessibilidade de portais e sistemas governamentais e com as habilidades de uso desses
equipamentos pelos conselheiros de saúde. Assim, o conselheiro de saúde deve perceber o uso da
transparência como simples, compreensível e fácil de usar, sem exigir muito tempo ou esforço
mental. Com isso, declara-se mais uma hipótese:
H3: Quanto mais complexo for um instrumento de transparência governamental, mais
lenta será sua taxa de adoção pelos conselheiros de saúde.
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Por último, o atributo da observabilidade impõe a expressão ou a manifestação do uso
da transparência pública na realidade. Nesse sentido, o conselheiro de saúde deve reconhecer esse
uso, o que pode ser apreendido, por exemplo, durante as reuniões do conselho ou mediante os
outros canais de comunicação. Portanto, em relação ao conselheiro, o uso da transparência deve
ser visível; e os resultados do uso, demonstráveis. Firma-se, com isso, a hipótese:
H4: Quanto mais fácil for para os conselheiros de saúde visualizarem os resultados da
transparência pública, mais provável será a sua adoção.

4.3

Dimensão dos canais de comunicação
Na segunda dimensão de análise, devem ser considerados os tipos de canais de

comunicação, pelos quais os instrumentos de transparência governamental foram sendo
transmitidos até os conselheiros de saúde. Como mencionado no marco teórico, os canais de
comunicação considerados preliminarmente são: a mídia tradicional (ou de massa), a internet e a
rede de relacionamentos interpessoais.
Assume-se expressamente da teoria que o potencial de troca de informação das ligações
de uma rede de comunicação é negativamente relacionado com o seu grau de (1) proximidade de
comunicação e (2) homofilia. Entretanto, no âmbito da chamada teoria dos elos fracos, é
fundamental destacar que as ligações heterófilas com baixa proximidade, embora raras, possuem
um importante papel no fluxo de informação sobre uma inovação (Granovetter, 1973), o qual pode
ser maior se a informação transmitida representar uma avaliação subjetiva de uma inovação por
um indivíduo que já a adotou.
A comunicação da informação sobre transparência pública e seus instrumentos ocorreu
mediante diversos canais. Redes de televisão, sistemas de rádio, jornais impressos, revistas, o que
se entende por mídia tradicional, frequentemente realizam reportagens com esse tema. A internet
está incluída como importante canal de comunicação na disseminação da transparência, e os órgão
públicos estão adotando inclusive perfis em redes de relacionamento virtual. Por evidente, o
conselheiro de saúde, em maior ou menor proporção, foi sujeito desses canais.
Outro tipo de canal, informal, caracteriza-se pela rede de relacionamentos
interpessoais. Os conselheiros de saúde são representantes de segmentos da sociedade, efetivando
a participação da comunidade na saúde. A partir dessa realidade, também é clara a variedade de
círculos sociais na qual os conselheiros estão inseridos: familiar, trabalho, religioso, recreativo, etc.
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E quanto mais círculos frequentados, maior a interconectividade do conselheiro de saúde, definida
como o grau no qual os conselheiros de saúde estão ligados a redes interpessoais. Dentro dessa
perspectiva, considerando o marco teórico e suas generalizações, são consideradas as seguintes
hipóteses:
H5: No estágio de conhecimento ao uso da transparência pública por parte dos
conselheiros de saúde, os meios de comunicação de massa são relativamente mais importantes que
os demais.
H6: No estágio de persuasão ao uso da transparência pública por parte dos
conselheiros de saúde, os canais de comunicação interpessoal são relativamente mais importantes
que os demais.
H7: O conselheiro de saúde se tornará mais propenso a adoção da transparência
pública quanto mais outros contatos de sua rede social já a tenham adotado.

4.4

Dimensão do tempo
O processo de decisão sobre inovação é o primeiro componente da dimensão do tempo

do processo de difusão, o qual compreende cinco estágios: conhecimento, persuasão, decisão,
implementação e confirmação. Como afirmado anteriormente, a dinâmica desse processo é uma
procura habitual por informação ao mesmo tempo em que ocorre a análise da mesma. Com isso, o
conselheiro de saúde, em uma avaliação subjetiva sobre a realidade do controle social e as
necessidades informacionais exigidas para o adequado exercício dessa função, busca conhecimento
sobre os instrumentos de transparência pública, com a finalidade de discernir se a informação
obtida por esses meios pode impactar positivamente na solução de problemas na gestão da saúde
identificados pelo conselheiro. A partir do marco teórico, é estabelecida mais uma hipótese para
este componente:
H8: Os conselheiros de saúde, no processo de decisão sobre a adoção dos instrumentos
de transparência pública, experimentaram os estágios desse processo.
As categorias de adotantes são os atributos que qualificam o segundo componente. São
cinco as categorias, a saber: inovadores, adotantes precoces, maioria precoce, maioria tardia e
retardatários. Assume-se que, no processo de difusão da transparência, os conselheiros de saúde
progressivamente decidam pela adoção dessa inovação ao passar do tempo, o que permite a
categorização e a elaboração das curvas de difusão. Nesse sentido, o momento relativo no qual o
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conselheiro tenha decidido pela adoção implica a possibilidade de atribuir uma das cinco categorias
de adotante da inovação. Pertencer a uma categoria específica significa os conselheiros de saúde
compartilharem determinadas características, com destaque para: grau de instrução formal,
habilidades na informática, condição socioeconômica, aspirações pessoais (na educação, na
sociedade, na política, no campo profissional), participação social em outros setores;
interconectividade, contatos com redes externas, viagens e capacitações externas (cosmopolita),
contatos com agentes de mudança, exposição a canais de comunicação, influência na rede social
(formador de opinião), proatividade na busca por informações e conhecimento sobre inovações.

4.5

Dimensão do controle social do SUS
Por último, trata-se da dimensão do sistema social do processo de difusão da

transparência pública. Assim essa dimensão, no caso específico, está relacionada aos conselheiros
de saúde, que atuam no controle social institucionalizado do SUS. Esse controle, enquanto sistema
social, é formado pelo conjunto inter-relacionado de conselheiros de saúde que devem estar
comprometidos na resolução conjunta de problemas na área da saúde com a finalidade de alcançar
melhorias das condições de saúde da população. O conselho de saúde deve ser composto por
representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades
representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de
prestadores de serviços de saúde. A difusão da transparência pública, no âmbito do controle social
do SUS, é afetada pelas relações existentes entre esses representantes.
São componentes do sistema social em estudo: a estrutura do sistema social, o efeito
do sistema de normas e valores, o papel dos agentes de mudança e dos formadores de opinião e as
consequências da inovação. Não será analisado o componente referente ao tipo de decisão sobre a
inovação, pois compreende-se que a transparência pública possui a atribuição de ser opcional, em
relação a sua utilização por qualquer cidadão. Com efeito, a decisão tomada pelos legisladores,
sobre transparência, obriga os entes governamentais a disponibilizarem a informação, entretanto
os conselheiros de saúde não são obrigados a princípio, por qualquer meio, à utilização da
transparência pública para fins do exercício da função de controle social.
Dessa forma, o componente da estrutura do controle social é compreendido como as
relações formais e informais que se estabelecem entre os representantes dos segmentos da
sociedade que compõe um conselho de saúde. As estruturas formais, enquanto estruturas sociais,
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estão relacionadas à estrutura organizacional e hierárquica do funcionamento administrativo do
conselho de saúde, bem como, no âmbito das reuniões do conselho, ao exercício de funções
estratégicas, como o presidente, coordenadores de subcomissões, etc. Por sua vez, a estrutura
informal ou comunicacional dize respeito a redes interpessoais dos conselheiros que não limitam
organizacionalmente, na qual ocorrem fluxo de informações relevantes para, por exemplo, o
alcance do convencimento de representantes de segmentos diversos.
Outro componente dessa dimensão diz respeito ao sistema de normas e valores vigentes
no âmbito do conselho de saúde. Nesse caso, o sistema de normas atribui um alto valor simbólico
ao exercício do controle social. Além disso, a legislação sanitária após a Constituição Federal de
1988 estabelece um conjunto de importantes competências a serem desempenhas pelos
conselheiros de saúde. Todavia, a interpretação dessas normas pelos conselheiros de saúde na
realidade do controle social pode se demonstrar em uma gestão burocrática ou cartorial do conselho
frente aos problemas do setor saúde ou em uma atuação dinâmica que se adapta à diversidade das
situações enfrentadas, mediante a adoção de novas formas e instrumentos de funcionamento
(cultura de mudança).
O terceiro componente relacionado com a difusão da transparência pública no controle
social do SUS compreende ao papel desempenhado por dois atores: os agentes da mudança e os
formadores de opinião. Nesse contexto, como agentes da mudança, podem ser elencados servidores
públicos que exerçam a função oficial de multiplicadores do conhecimento e da adoção dos
instrumentos de transparência pública. Como exemplo, cita-se o caso do Programa Olho Vivo no
Dinheiro Público, implementado pelo Ministério da Transparência, que consiste em cursos de
capacitação cidadã, presencial e a distância, sobre práticas de transparência na gestão, a
responsabilização e a necessidade do cumprimento dos dispositivos legais, bem como contribuir
para o desenvolvimento e o estímulo do controle social. Segundo informação desse Ministério,
desde 2004 até 2013, foram realizados 442 cursos presenciais, em 2.688 municípios, envolvendo
50.985 cidadãos. Outros órgãos, nas diversas esferas de gestão, podem realizar atividades com
finalidade similar. Um pressuposto importante é o de que esses servidores facilmente antecipam a
forma e a função que a transparência pública deve ter para os participantes desses cursos, mas
dificilmente preveem o significado dela para esse público.
Como formadores de opinião são considerados aqueles conselheiros de saúde, sem
cargo hierárquico no conselho, com atuação de destaque no controle social, notadamente nas
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reuniões do conselho, capazes de exercer, com frequência, influência sobre a maneira que os outros
conselheiros exercem a sua função, devido a capacidade técnica e a acessibilidade social. Para esse
componente, o marco teórico permite considerar as seguintes hipóteses:
H9: O sucesso dos servidores públicos fomentadores dos instrumentos de
transparência pública em assegurar a adoção dela pelos conselheiros de saúde está positivamente
relacionado com o nível de esforço dele em contatar esses conselheiros.
H10: O sucesso dos servidores públicos fomentadores dos instrumentos de
transparência pública em assegurar a adoção dela pelos conselheiros de saúde está positivamente
relacionado com a extensão da orientação desses instrumentos para esses conselheiros.
As consequências da adoção da transparência pública finalizam a dimensão do controle
social institucionalizado do SUS. Essa adoção agrupa três variedades não excludentes de
consequência: se foi desejada ou não, se foi direta ou não, e se foi antecipada ou não. Os
conselheiros de saúde, quando da adoção da transparência pública para o exercício do controle
social do SUS, podem experimentar as consequências desse uso influenciando nas intervenções e
nas deliberações do conselho de saúde. Assim, no lado positivo, a adoção da transparência pode
reduzir as assimetrias de informação, subsidiar denúncias, propor fiscalizações, qualificar o debate
e as decisões, promover mudanças institucionais. Do outro lado, porém, as consequências podem
acarretar a perda do contexto da informação, a perda da legitimidade ou da confiança no secretário
de saúde, a formulação de denúncias e de intervenções temerárias e inconsequentes no conselho de
saúde. Reconhece-se que, com a adoção da transparência, tanto um órgão público promotor de
transparência pública (agência de mudança) quanto o conselheiro de saúde assumem o risco da
associação de consequências negativas e positivas. Por isso, apresenta-se mais uma hipótese:
H11: As consequências indesejadas, indiretas e não antecipadas da transparência
pública normalmente ocorrem associadas das desejadas, diretas e antecipadas, de maneira
dificilmente separáveis quanto ao primeiro atributo.

4.6

Conclusão do capítulo
A partir das análises teóricas, baseadas na aplicação da teoria de difusão de inovações

no contexto da adoção da transparência pública no controle social do SUS, apresentadas neste
capítulo, foi elaborado um modelo analítico que tem por finalidade sistematizar os principais
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atributos que influenciam na difusão da transparência pública entre conselheiros de saúde,
apresentado a seguir:
Quadro 1 – Modelo analítico proposto.
Dimensões da difusão

Componentes

Instrumentos de transparência pública

Caraterísticas da transparência

Canais de comunicação

Meios utilizados

Tempo

Processo de decisão

Papel de atores estratégicos
Controle social do SUS

Consequências da transparência

Atributos
Vantagem relativa
Compatibilidade
Complexidade
Observabilidade
Mídia tradicional
Internet
Interpessoal
Conhecimento
Persuasão
Decisão
Implementação
Confirmação
Agentes de mudança
Desejável ou não
Direta ou indireta
Antecipável ou não

Fonte: Elaboração própria, com base em Rogers (2003).

Esse modelo deverá ser utilizado como base teórica para uma pesquisa empírica de
avaliação da percepção de conselheiros de saúde, quanto à adoção dos instrumentos de
transparência pública para o exercício do controle social do SUS, ao proporcionar a elaboração de
um roteiro de entrevistas.
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5

Metodologia de pesquisa: análise de conteúdo qualitativa aplicada

às entrevistas semiestruturadas com conselheiros de saúde
5.1

Introdução
Em décadas de utilização da teoria da difusão, a maioria dos estudos publicados são

quantitativos. Todavia, alguns autores recomendam a utilização de métodos qualitativos para
analisar a difusão de inovações (Bélanger e Carter, 2012; Meyer, 2004; Williams et al., 2009). As
vantagens elencadas se referem a capacidade do relato de formadores de opinião e adotantes
especiais formaram uma base para o entendimento do que acontece no curso de um processo de
difusão; e a possibilidade do investigador descobrir novas variáveis explicativas que não haviam
sido consideradas anteriormente, como por exemplo ocorreu na pesquisa de Wang (2014). No
mínimo, os métodos qualitativos permitem a descoberta de novas direções na pesquisa sobre
difusão de inovações. Ao tempo em que são destacadas vantagens, também são explicitadas
limitações: maior comprometimento de tempo para coleta e análise, capacitação do pesquisador na
abordagem qualitativa e solicitude dos participantes.
Assim, para responder à pergunta básica da pesquisa, considerando o modelo teórico
adotado, será utilizado método qualitativo, como estratégia para analisar entrevistas realizadas com
um subconjunto do público-alvo da transparência pública, os conselheiros de saúde, que são
institucionalmente responsáveis pelo controle social da política de saúde. As atribuições dos
conselhos são muitas, mas destaca-se que as funções essenciais realizadas pelos conselheiros são:
análise dos instrumentos de planejamento da saúde e a fiscalização das ações e serviços públicos
do SUS.
Além disso, ressalta-se que a apresentação deste capítulo e dos seguintes busca seguir
os critérios consolidados para relatório de estudos qualitativos, presentes em Tong, Sainsbury e
Craig (2007). Na sequência deste capítulo, são tratados aspectos teóricos e empíricos da aplicação
da técnica de entrevista e do método de análise de conteúdo qualitativa. Por último, é descrito o
desenho de pesquisa desenvolvido nesta dissertação de mestrado.

5.2

Entrevistas
A entrevista é a estratégia mais usada no processo de trabalho de campo, com a

finalidade de obter dados pertinentes para a análise de um objeto de pesquisa, considerando a
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abordagem pelo entrevistador de assuntos relacionados aos objetivos do estudo. Essa estratégia
pode ser classificada em: sondagem de opinião, semiestruturada, aberta ou em profundidade,
focalizada e projetiva. A entrevista semiestruturada compreende o uso de questionamentos
fechados e abertos nos quais o entrevistado possui a liberdade de discorrer sobre o tema solicitado.
Com isso, o pesquisador, pode obter informações primárias que são a principal matéria-prima da
investigação qualitativa, por se referirem a informações presentes diretamente no diálogo e se
tratarem de reflexão autônoma do entrevistado sobre a realidade que experiencia (Minayo et al.,
2009).
A utilização da entrevista qualitativa é o início do trabalho de mapeamento e
compreensão do mundo de vida dos respondentes, a partir da qual o cientista social adiciona
esquemas interpretativos para analisar as falas dos entrevistados de maneira mais conceitual e
abstrata (Bauer e Gaskell, 2002). Ademais, Godoi e Mattos (2006) defendem a entrevista
qualitativa como uma elaboração comunicativa, uma maneira de produzir e interpretar da
informação. Assim, considerando essa construção do conhecimento imprevisto, afirmam que a
validade da entrevista compreende a correspondência entre os produtos extraídos da entrevista e o
referencial teórico utilizado pelo pesquisador.
Por outro lado, a situação na qual ocorre a entrevista é por sua própria natureza uma
situação social geradora de interação, ou seja, implica a influência mútua em diversos aspectos
dessa estratégia como inflexão de voz, modo de olhar, postura, expressão fisionômica, traços
pessoais e comportamento externado. Ao se reconhecer esse dado da realidade, surgem críticas
quanto a validade científica desse método e dos dados obtidos por ele. Outra característica
argumentada que limita a validade é a incompreensão pelo entrevistado das perguntas feitas e do
objetivo pretendido pelo pesquisador. Todavia, apesar das críticas e limitações da técnica, a
entrevista continua sendo indispensável instrumento de trabalho, afinal quando a finalidade da
pesquisa é conhecer a preferência, atitude ou opinião de uma pessoa sobre um assunto específico,
não há outro com maiores condições de responder do que o próprio sujeito (Nogueira, 1975).
Na fase de preparação e planejamento, Bauer e Gaskell (2002) apontam dois
questionamentos primordiais que o pesquisador deve atentar antes do trabalho em campo: o que
deve ser perguntado com a elaboração do tópico guia da entrevista e a quem deve ser entrevistado
com a abordagem da seleção dos sujeitos. Sobre o tópico guia, esclarecem se tratar de instrumento
que tem a finalidade primordial de promover o alcance dos objetivos da pesquisa, oriundo da
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combinação da literatura referenciado e do campo real de aplicação, devendo preferencialmente
estar contido em uma única página, ser utilizado com flexibilidade, e servindo, por fim, como
lembrete para o entrevistador de todas as dimensões de análise da entrevista e como esquema
preliminar para avaliação das transcrições.
Godoi e Mattos (2006) fazem notar que a manutenção do entrevistado em um roteiro,
como ocorre nas entrevistas semiestruturadas, não acarreta previsibilidade nas respostas oriundas
do diálogo, isto é, as informações obtidas dessa forma continuam surpreendentes por seguirem, por
outro lado, regras não especificadas de determinação de sentido e de interpretação, em que pese o
roteiro estabelecido pelo pesquisador.
Em consideração aos processos de escolha que o pesquisador enfrenta durante a
entrevista, mesmo com a utilização de roteiros ou guias, o que caracteriza as entrevistas
semipadronizadas, Flick (2009) aborda a necessária sensibilidade de utilizar o vocabulário e a
relevância expressa pelo entrevistado sobre o tema da pesquisa e outros relacionados, ressaltando
a constante mediação entre o roteiro de questionamentos e o próprio andamento da entrevista. A
utilização do guia acarreta uma maior comparabilidade das informações, bem como uma maior
estruturação dos mesmos. De tal sorte que, para a obtenção de enunciados concretos, o uso do
roteiro promove a entrevista semipadronizada como a maneira mais econômica de obter
informações.
Em relação à seleção dos entrevistados, Bauer e Gaskell (2002) destacam desde o início
a impossibilidade de utilização das estratégias quantitativas para seleção dos casos à pesquisa
qualitativa, pois a finalidade desta é explorar opiniões, visões de mundo, diferentes representações
sobre o assunto estudo, ou seja, uma projeção do espectro de pontos de vista. Esses autores apontam
que uma forma de selecionar os entrevistados é a identificação de grupos naturais, relevantes para
o objeto da pesquisa, nos quais acontecem interações interpessoais, compartilhamento de
experiências, constituindo um meio social.
Ainda sobre a formação da amostra, no contexto de acessibilidade aos entrevistados e
dos recursos disponíveis ao entrevistador para a realização da pesquisa, Godoi e Mattos (2006)
reconhecem que a abordagem de potenciais entrevistados para efetivamente participarem da
entrevista acontece mediante a atuação de amigos, familiares, contatos etc., acrescentando que o
convite deve ocorrer por meio dos canais naturais de desenvolvimento da atividade do sujeito a ser
entrevistado, com a finalidade de evitar uma ruptura entre o cotidiano das pessoas e a formação
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dos discursos na entrevista. Por fim, quanto ao entrevistado, Laville e Dionne (1999) acrescentam
que a coleta de entrevistas demanda que o entrevistador procure pessoas dispostas a responder as
perguntas, com honestidade e com competência específica sobre o objeto de interesse da pesquisa.
Em relação a quantidade de entrevistas, Bauer e Gaskell (2002) retomam a dificuldade
de estabelecer um número preciso de sujeitos entrevistados para a realização da pesquisa com êxito.
Como fatores a serem considerados para a definição desse quantitativo, elencam a natureza do
tópico pesquisado, o número de diferentes ambientes relevantes e recursos disponíveis pelo
entrevistador, a compreensão de que mais entrevistas não melhoram a compreensão ou qualidade
do trabalho e a dimensão do conjunto de material coletado a ser analisado pelo pesquisador.
Do ponto de vista prático, Minayo et al. (2009), destacando a necessidade de empatia
entre os personagens do diálogo para o êxito da pesquisa qualitativa, elenca algumas considerações
sobre a entrada do pesquisador no campo de pesquisa para a realização de entrevistas: apresentação
por pessoa de confiança, menção do interesse da pesquisa, apresentação de credencial institucional,
explicação dos motivos da pesquisa, justificativa da escolha do entrevistado, garantia do anonimato
e de sigilo sobre os dados e conversa inicial de "aquecimento". Além das recomendações, ressalta
a necessidade de utilização de dispositivos adequados para registro das falas, com base em
consentimento dos interlocutores, acrescentando que o mais usual é a gravação da conversa.
Por seu turno, Godoi e Mattos (2006) sugerem a essencialidade de três requisitos: a
liberdade de expressão do entrevistado ao seu modo e tempo em resposta aos questionamentos do
entrevistador, a disposição das perguntas não limite essa liberdade e a abertura ao entrevistador de
se permitir acrescentar outras perguntas ao roteiro, segundo a situação e finalidade da pesquisa.

5.3

Análise de conteúdo qualitativa
O método de análise de conteúdo é especificamente apropriado para uma série de

objetivos de estudos. Dentre os indicados, destaca-se: “a análise dos processos de difusão e de
socialização (manuais escolares, jornais, publicidade...)” (Quivy e Campenhoudt, 1988, p. 230).
Esses autores argumentam que esse método é superior a qualquer outro quando a análise incide
sobre um material diversificado, por harmonizar exigências metodológicas e a criatividade do
pesquisador, que são difíceis de conciliar.
A análise de conteúdo é definida por Bardin (2011) como um conjunto de técnicas de
análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
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do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimento relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.
Pode-se considerar, em última instância, que qualquer comunicação ou qualquer
veículo de significados transmitidos por um emissor em direção a um receptor pode ser reduzido a
forma de texto, a partir do que essa comunicação pode ser estudada pela técnica de análise do
conteúdo. Assim, considera-se que o campo de aplicação desse método é bastante amplo (Bardin,
2011).
Desse conjunto de técnicas da análise de conteúdo, a mais disseminada e antiga é a
análise categorial, que se operacionaliza pelo desmembramento do texto em unidades (códigos) e,
posteriormente, reagrupadas por analogia em categorias. Dentre as possibilidades de formação das
categorias, a investigação de temas (análise temática) é eficaz e célere na função de avaliar
discursos diretos e simples. O tema compreende a unidade de significação que se liberta de um
texto analisado, conforme critérios relacionados à teoria referenciada. Esse texto recortado pode
conter ideias, enunciados ou proposições carregadas de significações isoláveis (Bardin, 2011). Por
isso, segue o esse autor, a análise temática desvenda os “núcleos de sentido” inseridos na
comunicação e cuja presença (ou ausência) podem significar algo para o objetivo da pesquisa. As
análises temáticas também são reconhecidas por buscarem “revelar as representações sociais ou os
juízos dos locutores a partir de um exame de certos elementos constitutivos do discurso” (Quivy e
Campenhoudt, 1988, p. 228).
Apesar de possibilitar essa capacidade de interpretação do conteúdo latente e do
significado dos textos, Drisko e Maschi (2016) informam que uma ampla abordagem crítica da
mensagem não é frequentemente o objetivo geral da pesquisa que utiliza a análise de conteúdo,
pois normalmente esse método mantém um foco mais descritivo. Em seguida, em termos de
delineamento de estudo, indicam que a análise de conteúdo qualitativa pode ser aplicada tanto em
estudos exploratórios quanto descritivos.
Esquematicamente, Bardin (2011) apresenta três etapas fundamentais para a realização
da análise de conteúdo: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, a
inferência e a interpretação. A pré-análise é fase de planejamento das atividades seguintes, da qual
são tarefas fundamentais a escolha dos documentos a serem submetidos à análise de conteúdo, a
elaboração das hipóteses e dos objetivos da pesquisa e o estabelecimento de indicadores que
orientem a interpretação final do trabalho. Também está incluída nessa fase a chamada leitura
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"flutuante" a qual seria um contato inicial com o conjunto de documentos selecionadas para
avaliação, que implicaria, em leituras posteriores, com a projeção de teorias adaptadas ao material,
a emergência de hipóteses. A exploração do material é a aplicação prática das diretrizes
estabelecidas na fase de pré-análise, compreendo basicamente operação de codificação,
decomposição ou enumeração em funções das regras definidas na etapa anterior. Como última
etapa, a codificação é entendida como a transformação dos dados brutos do texto, a qual pelas
atividades de recorte, agregação e enumeração, possibilitam alcançar uma representação do
conteúdo, esclarecedora das características da comunicação na forma de texto.
Dois conceitos utilizados por Bardin (2011) são necessários explicitar para maior
compreensão da etapa de exploração do material na análise de conteúdo: unidade de registro e
unidade de contexto. O primeiro se refere a unidade de significação codificada e corresponde ao
segmento de conteúdo considerado unidade básica, visando a categorização, a qual é definida como
uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e
reagrupamento por analogia. O segundo serve como apoio de contexto para codificar a unidade de
registro e compreender a significação exata dessa unidade. Com efeito, o tema – apontado
anteriormente – costuma ser utilizado como unidade de registro para analisar motivações de
opiniões, de atitudes, de valores, de tendências etc. Ademais, as respostas às questões abertas em
entrevistas são geralmente analisadas com base na estrutura temática da comunicação.
Para fins de categorização, deve-se precisar o critério de categorização que justifique
o enquadramento de códigos em uma categoria ou a formulação de uma nova categoria a partir de
códigos remanescentes. O critério pode ser determinado com base em várias perspectivas, devendose ressaltar o critério semântico para a criação de categoria temáticas. Iniciada a análise de conteúdo
propriamente dita surge um sistema de categorias, cuja finalidade básica é representar, após
diferenciações e reagrupamentos, os dados brutos de forma mais simplificada. Por último,
apresentam-se as características de qualidade necessárias para um conjunto de categorias: exclusão
mútua; homogeneidade; pertinência; objetividade e fidelidade; e produtividade (Bardin, 2011).
Ainda segundo a abordagem de Bardin (2011), na última etapa de tratamento dos
resultados, deve-se preocupar com a razão por que se analisa os dados codificados, por que é desse
fundamento que se sabe como analisar. A partir desse enunciado básico, o autor defende a
especificação de hipóteses e de enquadramento teórico. Essa etapa compreende as tarefas de
descrição das categorias e dos códigos elaborados, de inferência que é a tarefa intermediária que
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promove a transição explicita e controlada para a etapa da interpretação que se caracteriza pela
atribuição de significação a essas categorias. Assim, a análise de conteúdo se estabelece como um
instrumento de indução para se investigar as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos
(variáveis de inferência ou indicadores, referências no texto). Em suma, o conjunto de tarefas da
etapa de tratamento dos resultados responde a dois tipos de questões: o que levou a determinado
enunciado (causas ou antecedentes) e quais as consequências de determinado enunciado (efeitos).
Por estar presente na definição de análise de conteúdo de Bardin (2011), o termo
“variáveis inferidas” necessita de um esclarecimento para maior compreensão. Esse termo se
relaciona as condições de produção e de recepção da comunicação em estudo. Assim, na produção,
são destacadas características pessoais do emissor e de seu contexto social. Já, na recepção, é
apontada a intenção do emissor com a mensagem. Assim, o que se busca obter é a correspondência
entre as estruturas semânticas (ou linguísticas) e as estruturas sociológicas (ou psicológicas) dos
enunciados, por exemplo: condutas, ideologias e atitudes.
Em relação às vantagens de utilização da análise de conteúdo, Quivy e Campenhoudt
(1988) enumeram as seguintes: adequação para o estudo do não dito, do implícito; impor ao
pesquisador uma distância em relação as interpretações espontâneas ou próprias; possibilitar um
controle posterior do estudo por conta da documentação e suporte material do conjunto de
comunicações analisadas; apesar de sistemática e metódica permite profundidade e criatividade ao
pesquisador.
Em que pese essa esquematização da operacionalização da análise de conteúdo com
uma aparência de neutralidade, o que ocorre na realidade das análises revela uma divisão necessária
desta quando se discute a metodologia da pesquisa, o que acarreta a adjetivação da análise de
conteúdo quantitativa ou qualitativa. Segundo Bardin (2011), a abordagem quantitativa se
fundamenta na frequência de ocorrência de determinados elementos da mensagem. Por seu turno,
a abordagem qualitativa utiliza indicadores não frequenciais capazes de produzir inferências, como
exemplo a presença ou a ausência de certo elemento, por isso compreende um procedimento mais
intuitivo, maleável e adaptável a índices não previstos ou a evolução das hipóteses.
Neste ponto, é oportuno destacar que essa capacidade de produzir inferências da
metodologia qualitativa, utilizada nesta dissertação pelo método da análise conteúdo, compreende
um conjunto de características particulares, segundo exposição de Small (2009) e Mitchell (1983):
1) a utilização da lógica do estudo de caso por sua eficácia em abordar questões do tipo "como" e
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"por que" em relação a processos desconhecidos antes do início do estudo; 2) o processo inferencial
se dedica exclusivamente aos vínculos teoricamente necessários entre as características do caso em
estudo; 3) a produção de generalizações por meio de inferência lógica e das condições internas do
caso; 4) a elaboração de afirmações empíricas do tipo ontológicas, que se relacionam a descoberta
de algo (característica, relação ou mecanismo) anteriormente desconhecido; 5) a finalidade dessa
lógica é alcançar a saturação na coleta dos dados; assim, por meio da “replicação literal”, um caso
semelhante é encontrado para determinar se os mesmos mecanismos estão em atuando; 6) inserida
em um adequado marco teórico, a validade da extrapolação não depende da tipicidade ou
representatividade do caso, mas da fundamentação do raciocínio teórico; e 7) com o objetivo de
estender as generalização oriundas dessa lógica, mediante a “replicação teórica”, um caso diferente,
de acordo com a teoria, é encontrado para determinar se a diferença esperada é evidenciada.
Em termos procedimentais, a análise de conteúdo qualitativa teria ênfase na análise de
um conjunto de textos reduzido mas com informações complexas e diversificadas e teriam como
informação de base a presença ou a ausência de uma característica (Quivy e Campenhoudt, 1988).
Por sua vez, Drisko e Maschi (2016) enfatizam que a abordagem qualitativa deve sumarizar
grandes conjuntos de comunicação e gerar tipologias de conteúdo relacionadas com o objetivo e a
pergunta de pesquisa. Já Schreier (2014) sintetiza as três características básicas da abordagem
qualitativa: redução dos dados, utilização sistemática e de maneira flexível.
Por seu turno, segundo Mayring (2000), a análise de conteúdo qualitativa é definida
como uma abordagem de análise empírica e metodológica controlada de textos em seu contexto de
comunicação, seguindo regras analíticas de conteúdo e modelos passo a passo, sem quantificação
precipitada.
Na abordagem qualitativa da análise de conteúdo, a validade compreende a formulação
das deduções lógicas específicas sobre um fenômeno real e não em inferências gerais. Ainda, essa
abordagem apresenta-se funcional em conjunto de textos reduzidos ao estabelecer categorias mais
discriminantes. Já um característica negativa dessa abordagem é o problema de pertinência do
índice por erro de compreensão do sentido ou do contexto da mensagem e do exterior, acarretando
a análise de índices sem significância ou a desconsideração de índices relevantes (Bardin, 2011).
Em relação aos usos da análise de conteúdo qualitativa, Drisko e Maschi (2016) anotam
que são comuns a utilização de transcrições de entrevistas recentes como conjunto de textos para
análise (“corpus”). Assim, afirmam que o método explora novos tópicos, descreve fenômenos
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complexos em sistemas abertos e compara e contrasta diferenças de grupos, bem como desenvolve
e testa teorias. Além disso, delimitam que o foco habitual da análise de conteúdo qualitativa é
identificar categorias ou temas que sumarizam os dados brutos e ainda destacam os conteúdoschave, de tal sorte que o significado do conteúdo deve ser interrogado e expandido. Enfim, esses
autores defendem que a pesquisa qualitativa procura ser significativa em um contexto especifico
mais do que ser universalmente aplicável.
No mesmo sentido, White e Marsh (2006) explicam que a análise de conteúdo
qualitativa deve focar na descrição de um retrato de um certo fenômeno estudado o qual sempre
está inserido em um contexto particular, incluindo os sujeitos, a situação e o construto teórico,
assim não descreve a realidade de maneira objetiva.
Para Schreier (2014), a análise principal da abordagem qualitativa está concluída
quando a codificação e a categorização estão encerradas. Em preparação para os resultados,
descreve que as categorias devem estar dispostas de maneira que claramente respondam à pergunta
de pesquisa. Assim, a forma de apresentação dos resultados centra-se na descrição das categorias,
associado de ilustração da evidência que dá esteio às categorias. Essa apresentação caracteriza a
forma de narrativa, a qual clarifica como as categorias foram desenvolvidas e ressalta as categorias
que compreendem a pergunta de pesquisa (Drisko e Maschi, 2016).
Ao tratar a análise de conteúdo qualitativa como uma metodologia, Mayring (2014)
estabelece os seguintes sete passos básicos: (1) pergunta de pesquisa concreta; (2) relação da
pergunta de pesquisa com a teoria; (3) definição do desenho de pesquisa; (4) estratégia e definição
de amostra e de materiais; (5) método de coleta de dados e teste-piloto; (6) processamento do estudo
e apresentação dos resultados em conformidade com a pergunta de pesquisa; e (7) discussão a
respeito de critério de qualidade. Ressalta-se que, segundo Schreier (2014), os passos são estes:
definição da pergunta de pesquisa; seleção do material; construção do quadro de códigos;
segmentação; pré-teste desse quadro; avaliação e alteração do quadro; análise principal; e
apresentação e interpretação dos resultados.
Em detalhamento dos procedimentos operacionais necessários para a realização desse
método, Mayring (2014) desenvolve as seguintes etapas: definição do material; análise da situação
de origem; características formais do material; direção de análise (produção, mensagem ou
recepção); diferenciação teórica das dimensões do problema; determinação da técnica de análise e
o estabelecimento de um modelo operacional concreto; definição das unidades analíticas de
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conteúdo (unidade de registro e unidade de contexto); análises para construção do sistema de
categorias (sumarização, explicação e estruturação); verificar novamente o sistema de categorias
em relação ao referencial teórico e ao material; interpretação dos resultados em relação ao problema
e ao assunto da pesquisa; e aplicação dos critérios de qualidade à análise de conteúdo qualitativa.
Quanto aos materiais que podem ser analisados, especificamente sobre transcrições de
entrevistas, Mayring (2014) explicita alguns sistemas de transcrição, sendo destacado aqui o
denominado de protocolo literal puro, no qual a transcrição é feita palavra por palavra incluindo
todas as expressões do entrevistado como erros de pronúncia, gírias, pausas e interjeições, de modo
que a texto transcrito se aproxima do arquivo de áudio, embora dificulte em certa medida a leitura.
Mayring (2014) exemplifica que se os temas a serem analisado já estão fixos
(entrevistas semiestruturada e se o material por tema estiver reduzido, então uma combinação de
procedimentos dedutivos e indutivos se faz necessária. Assim, o primeiro movimento é o dedutivo,
no qual uma lista de temas é desenvolvida previamente, oriunda da teoria, de estudos prévios ou
das entrevistas iniciais. Daí um diretriz de codificação deve ser desenvolvida seguindo a atribuição
dedutiva de categorias, e o material deve ser codificado tendo em vista essa diretriz. O segundo
movimento se refere a extração de todo o material codificado por categoria com vistas a
sumarização, mediante o enquadramento em categorias previstas ou a formação indutiva de novas
categorias. Entretanto, White e Marsch (2006) alertam que, para codificação qualitativa, o foco
inicial do pesquisador não deve ser os códigos prévios, mas as perguntas que se pretende responder
com a pesquisa. Essa discussão também se apresenta em Gibbs (2009) que a sintetiza que as duas
abordagens não são excludentes, sendo que a existência de um marco teórico claro promove o
surgimento de determinadas ideias sobre os códigos potenciais necessários, pelo menos como
ponto de partida, podendo ser alterados no decorrer da interpretação dos dados.
Esse duplo movimento, não necessariamente na ordenação apresentada por Mayring
(2014), é reconhecido e recomendado por Schreier (2014), bem como considerado como típico ao
combinar porções variáveis de categorias oriundas dos conceitos teóricos de um lado e de
categorias oriundas de códigos generalizados por outro, compondo um mesmo quadro de
codificação. Segundo essa autora, essa estratégia é para se certificar de que as categorias
correspondem concretamente aos dados brutos, isto é, que o quadro de codificação implica uma
descrição válida do material, portanto a característica de flexibilidade ocorre na medida em que o
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quadro de codificação sempre deve ser adequado ao material analisado, ao não se limitar o quadro
de codificação apenas às categorias oriundas do referencial teórico.
Ainda sobre as possibilidade de execução de uma análise de conteúdo qualitativa
(dedutiva, indutiva ou mista), Hsieh e Shannon (2005) comentam a análise de conteúdo qualitativa,
na abordagem dirigida, aplicável quando a teoria existente ou pesquisas anteriores sobre um
fenômeno até existem, porém a teoria está incompleta ou se beneficiaria de uma descrição mais
pormenorizada, tendo como objetivo, por consequência, validar ou estender conceitualmente um
modelo teórico ou uma teoria. Esses autores anotam que a teoria e pesquisas existentes ajudam a
especificar a pergunta de pesquisa, a formular pressupostos sobre as variáveis de interesse, a
elaborar o quadro de códigos iniciais e as relações entre os códigos.
Operacionalmente, a análise de conteúdo qualitativa, na modalidade dirigida, procede
da seguinte maneira, conforme exposição de Hsieh e Shannon (2005): (1) utilização de
conhecimentos científicos anteriores para identificação de conceitos úteis para codificação
preliminar; (2) com a utilização de entrevistas semiestruturadas, segue-se com perguntas
direcionadas sobre as categorias pré-determinadas; (3) a codificação deve se iniciar pela marcação
de todas as ocorrência do fenômeno, as marcações são codificadas, e marcações, não passíveis de
codificação conforme o quadro de códigos inicial, são atribuídas a novos códigos; (4) a teoria e as
pesquisas anteriores irão orientar a discussão dos resultados, novas categorias identificadas
apontam para uma visão contraditória do fenômeno ou iram aperfeiçoar o referencial existente.
No que se refere ao tema da qualidade da pesquisa na análise de conteúdo qualitativa,
Gibbs (2009) ressalta a importância do critério da reflexividade, enquanto reconhecimento de que
o resultado do estudo surge também da formação, origem, contexto e preferências do pesquisador.
Com isso, faz-se necessário que haja explicitação das ideias preconcebidas, das relações de poder
no campo, da natureza de interação entre o pesquisador e o entrevistado, das mudanças de
interpretação eventualmente ocorridas e, em última instância, da epistemologia subjacente da
pesquisa. Adicionalmente, alerta que os critérios clássicos de qualidade de pesquisa são adaptados
para a abordagem qualitativa e utilizados na prática como formas de diminuição de erros evitáveis.
Os critérios clássicos, citados por Gibbs (2009), são a validade, a confiabilidade e a
generalização. Dentre as maneiras de se alcançar a validade, são citadas as técnicas de triangulação
(várias entrevistas, em lugares diferentes), de comparação constante (permanente mudança do foco
do pesquisador entre dados e teoria) e de evidências (excertos e citação apresentados durante os
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resultados na modalidade de narrativa). Em relação à confiabilidade, embora reconheça a
dificuldade de atingi-la quando o estudo é realizado por um pesquisador, elenca a técnica de
verificação de transcrições e verificação cruzada de códigos. Por fim, quanto a generalização, relata
apenas o extremo cuidado que o pesquisador deve ter para não imprimir essas características
indevidamente no relatório.
Elo et al. (2014), em artigo dedicado ao tema da confiabilidade, ressalta que esse
critério deve ser buscado em cada fase da análise de conteúdo qualitativa da coleta de dado até o
relatório final, sendo elaborado um guia de verificação desse critério de qualidade. Além disso,
destacando a amplitude da aplicação do critério, concluem que a confiabilidade depende da
disponibilidade de dados ricos, apropriados e saturados e do fornecimento de detalhes sobre a
seleção e descrição dos sujeitos de análise.
Ainda, esse autor aborda a questão da ética na análise, ao considerar que a "chave para
a ética na pesquisa é minimizar o dano ou custo e maximizar o benefício" (Gibbs, 2009, p. 129).
Em termos práticos, recomenda a adoção do consentimento informado, mediante uma declaração
escrita; a privacidade e o anonimato das transcrições, notadamente as utilizadas no relatório da
pesquisa; o retorno aos participantes da pesquisa sobre as conclusões do estudo e como forma de
permitir que os entrevistados verifiquem a manutenção do sigilo e da confidencialidade; e o
cuidado na publicação da pesquisa e no uso pelos patrocinadores do estudo.
Por fim, alguns comentários são necessários sobre a utilização de programas de
informática para a realização da análise de conteúdo qualitativa. Em primeiro lugar, essa utilização
se faz possível devido ao fato de que normalmente o conjunto de comunicação analisado pode ser
transcrito e reduzido a um arquivo de texto digital; secundariamente esse método é muito
sistemático e controlado, no que um programa de computador pode ser de utilidade. Na prática,
esses programas podem ser úteis para realçar segmentos; atribuir excertos para códigos diversos;
facilidade em criar e fundir códigos e categorias conforme a necessidade; possibilidade de pesquisa
textual; facilidade de extrações com diversidade de filtros por códigos, categorias ou outros
atributos envolvidos; e análise e interpretação próxima dos dados básicos facilitando o processo de
revisão (Mayring, 2014).
Com o desenvolvimento desses programas, especificamente a partir de um criado por
“Alps-Adria-University Klagenfurt”, por “Kaerntner Sparkassenfonds”, por “Association for the
Support of Qualitative Research”, foi disponibilizado uma aplicativo web que compreende em suas
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páginas a sequência de passos, na qual se desenvolve a metodologia da análise de conteúdo
qualitativa, de maneira que torna obrigatória a explicitação das etapas da análise, em especial a
especificação da pergunta de pesquisa, as unidades de análise e a reavaliação da categorias iniciais
(teste-piloto).

Esse

aplicativo

é

disponibilizado

gratuitamente

no

endereço

“https://www.qcamap.org/” (Mayring, 2014).

5.4

Desenho de pesquisa desenvolvido
Para realização da pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas

com conselheiros municipais de saúde com experiência na atuação do controle social como titular
de pelo menos seis meses. As entrevistas foram conduzidas pelo pesquisador que tem formação
acadêmica na área da saúde, é servidor público federal, do sexo masculino, com prévia experiência
na realização de entrevistas apenas em assuntos relacionados ao exercício da profissão. Foi
elaborado um roteiro de entrevista para orientação desse momento (Anexo I), com base no modelo
analítico formulado a partir da teoria de difusão das inovações. O conjunto de entrevistas foi
analisado utilizando-se do método de análise de conteúdo qualitativa.
Quanto a seleção dos participantes, informa-se que, no período de 22 de agosto a 12 de
setembro de 2017, foram entrevistados quatorze conselheiros de saúde, sendo oito de uma Capital
da região nordeste (com cerca de dois milhões de habitantes) e seis de um município do interior do
mesmo Estado (com população em torno de sessenta mil pessoas). Especificamente na Capital, a
implementação da diretriz de participação da comunidade no SUS é estratifica em três níveis: local,
regional e municipal. Essa estratificação segue a configuração administrativa da Prefeitura
Municipal em regiões administrativas. Basicamente, o conselho local se responsabiliza por alguns
estabelecimentos de saúde; o conselho regional se responsabiliza por todos os estabelecimentos de
saúde de uma regional da prefeitura (conjunto de bairros circunvizinhos); e o conselho municipal,
por evidente, atua em toda a extensão do município. Dessa forma, foram entrevistados conselheiros
com atuação participativa desde o nível local até nível municipal. O conjunto de conselheiros
entrevistados também compreendeu todos os segmentos de representação do conselho municipal:
usuários, profissionais e gestores.
A seleção dos municípios ocorreu por critério de conveniência, tendo em vista serem
locais que propiciariam maior facilidade de acesso aos conselheiros de saúde por parte do
pesquisador. Já seleção dos entrevistados se deu pelo método de “bola de neve”. Inicialmente, o
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pesquisador tinha contatos com profissionais da área de saúde e da gestão em saúde desses
municípios que atuaram como intermediários para os entrevistados iniciais, os quais por sua vez
puderam indicar outros participantes para a pesquisa. As entrevistas foram realizadas
presencialmente e, geralmente, em um ambiente reservado (sala de reunião) dos setores
administrativos próprios dos conselhos municipais. Não houve incidente de recusa de participação.
Previamente às entrevistas, o participante era orientado quanto aos objetivos da
pesquisa, notadamente quanto às garantias de sigilo e privacidade na utilização do material. Todos
participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, e todas as entrevistas foram
gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas conforme o protocolo literal puro. Durante o
trabalho de campo, notas sucintas foram elaboradas pelo pesquisador com a finalidade de registrar
novas perspectivas que orientassem futuras entrevistas ou que subsidiassem a análise dos dados
coletados.
Nenhuma das perguntas realizadas era de prévio conhecimento dos participantes. Não
havia previsão nem houve necessidade de repetição de entrevistas. Ao todo foram 348 minutos de
entrevistas gravados, com média de 25 minutos por entrevista. Quanto ao atingimento da saturação
dos dados, entende-se que foi atingido esse limite tendo em vista que foram discutidos casos que
se relacionam às principais tipologias de utilização de portais governamentais existentes. Por fim,
informa-se que as transcrições não foram submetidas à comentários ou confirmação pelos
participantes.
O conjunto de transcrições das entrevistas foram codificadas exclusivamente pelo
pesquisador. Durante a análise qualitativa dos dados, foram formuladas indutivamente 43 códigos,
os quais foram agrupados em oitos categorias principais, sendo cinco derivadas do modelo analítico
e três oriundas dos dados coletados (Anexo II).
Para essa análise, foi utilizada a página da internet “QCAmap” especificamente para
codificação, classificação e extração de material para interpretação. Por sua vez, essa última etapa
de interpretação foi realizada com o auxílio de programa Excel da Microsoft. Por fim, os resultados,
seguidos de discussão pertinente, foram apresentados, conforme a necessidade, acompanhados de
citação, com indicação do participante.
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6

Resultados

e

discussão:

interpretação

da

percepção

dos

conselheiros de saúde sobre a transparência pública
6.1

Introdução
Considerando o desenho de pesquisa desenvolvido e o roteiro de entrevista elaborado

com base no modelo de análise apresentado, informa-se que os diversos atributos percebidos pelos
conselheiros de saúde, além de temas surgidos da interpretação das entrevistas, foram agrupados e
apresentados, conforme as categorias principais formuladas. Preliminarmente, é importante
destacar que o desenho de pesquisa desenvolvido compreendia a possibilidade de identificar
diferenças substantivas, no discurso entre os conselheiros municipais, a depender, dentre outras
características, do local (capital ou interior), do nível de atuação (local, regional ou municipal) e
do segmento de representação (usuário, profissional ou gestão). Todavia, regra geral, não foram
evidenciadas, com base no marco teórico, diferenças essenciais entre essas características dos
conselheiros de saúde. Apesar disso, entende-se que o discurso homogêneo sobre a difusão da
transparência reflete os elementos comuns ou prevalentes do controle social de sistemas de saúde
municipais.
Para a apresentação da interpretação realizada, este capítulo é subdividido em oito
tópicos. Inicialmente, são apresentados os tipos de portais governamentais adotados pelos
conselheiros de saúde, acompanhados da exposição da finalidade de uso da transparência pública
adotada. O segundo tópico discute pormenorizadamente os atributos percebidos pelos conselheiros
em relação aos tipos de portais de transparência utilizados. No seguinte, são analisados os canais
de comunicação relatados pelos conselheiros de saúde, presentes na difusão da transparência
pública. O tópico quarto aborda uma exposição das etapas do processo de decisão dos conselheiros
de saúde sobre a adoção dos portais governamentais. Na sequência, para discussão da dimensão do
controle social do SUS, são apresentados o papel dos agentes da mudança e as consequências da
adoção da transparência governamental. Por último, os três tópicos finais compreendem uma
interpretação dos fatores com impactos negativos na difusão da transparência, uma exposição das
contribuições relatadas para o aumento dessa difusão e uma conclusão de capítulo, na qual se
apresenta uma comparação do padrão de atributos entre conselheiros adotantes e não adotantes da
transparência governamental.
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6.2

Os instrumentos de transparência pública adotados

6.2.1 Tipos de portais governamentais
No âmbito da primeira dimensão analisada, inicia-se com uma exposição dos
instrumentos de transparência pública indicados como adotados para o exercício da função de
controle social. Primeiramente, deve-se ressaltar menção a um tipo de instrumento de transparência
governamental, previamente considerado pelo pesquisador como pouco inteligível ou dinâmico,
como um diário oficial de um município. Todavia, bem utilizado, reconhece-se que esse tipo
disponibiliza informações atuais e específicas sobre aspectos relacionados a compras e licitações,
notadamente obras e medicamentos, e a gestão de pessoal. De fato, considerando a perspectiva de
atuação do conselheiro, são dimensões que impactam diretamente o adequado funcionamento dos
serviços de saúde.
Os portais da transparência dos municípios também foram mencionados como
instrumentos úteis a atuação dos conselheiros de saúde, deve-se entender que subjacente a ideia de
difusão da transparência naturalmente se inseriria o portal que recebe essa mesma denominação.
Outro tipo de instrumento citado é o próprio portal da secretaria de saúde municipal,
que deve disponibilizar diversas informações relacionadas a gestão do setor por contas das
exigências legais de transparência ativa, tais como: registro das competências e estrutura
organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao
público; registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; registros das
despesas; informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e
resultados, bem como a todos os contratos celebrados; dados gerais para o acompanhamento de
programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e respostas a perguntas mais frequentes
da sociedade.
O portal do Conselho Estadual de Saúde também foi apontado pelos entrevistados
como um tipo de instrumento de transparência utilizado. Do ponto de vista do controle social do
SUS, os conselhos municipais atuam em coordenação com os conselhos estaduais, considerando a
ocorrência de conferências periódicas, nos diversos temas do setor, nas quais é atendido o princípio
da atuação ascendente, ou seja, um fluxo de entendimentos do nível local ao nível nacional. Por
contas dessas atividades, entende-se a menção a esse tipo.
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A atuação do Conselho Estadual de Saúde com os Conselhos Municipais, conforme
evidenciado, se insere na realização de atividades de capacitação dos conselheiros municipais; na
programação, agendamento, e realização de eventos ordinários do controle social; e no custeio de
cursos e deslocamentos desses conselheiros.
Ainda na perspectiva de organização institucional da participação social no setor de
saúde, considerando o pressuposto de atuação ascendente e de compartilhamento de interesses
políticos, o portal do Conselho Nacional de Saúde foi reportado como um tipo de instrumento de
transparência utilizados pelos conselheiros de saúde. Também houve menção a consultas não
especificadas a sítios eletrônicos de movimentos sociais e organizações sindicais, possivelmente
refletindo as representações com maior atuação, em âmbito nacional, no controle social do SUS:
usuários e profissionais.
O portal da transparência do Fundo Nacional de Saúde, que tem ênfase na
disponibilização de informações de transferências de recursos federais para os demais entes
federados, foi citado como tipo de instrumento utilizado pelos conselheiros de saúde. Esse portal
compreende informações sobre repasse federal de maneira bastante detalhada e possibilidades
pesquisas a partir de diversos critérios de consulta, tais como consulta de pagamentos, de
convênios, gráficos comparativos por anos e descontos da média e alta complexidade. Na consulta
detalhada desses pagamentos, são critérios: anos, mês, tipo de consulta, blocos, estado, município,
datas de ordem bancária, dentre outros.
Um tipo de portal da transparência, com finalidades bastantes especificas, também foi
apontado como utilizado para o exercício da função de conselheiro. Trata-se do sítio eletrônico do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o qual compreende os aspectos de Área Física,
Recursos

Humanos,

Equipamentos

e

Serviços

Ambulatoriais

e

Hospitalares

desses

estabelecimentos.
Foi manifestado pontualmente o portal do Banco do Brasil que trata das transferências
constitucionais de recursos entre os entes federativos, notadamente da União para os demais
Municípios. Basicamente, as transferências constitucionais são aquelas que tratam da repartição da
receita tributária arrecadada pelo governo federal, mas posteriormente transferida segundo critérios
constitucionais e legais aos entes subnacionais. A partir desse sítio eletrônico, é possível realizar
consultas detalhadas dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios por exemplo.
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Por último, ainda foi assentada a afirmação quanto a utilização do sítio eletrônico da
Universidade Estadual. Aqui sugere-se como razão a existência de vínculos anteriores do
conselheiro de saúde com o ambiente universitário por meio da participação em cursos de
aperfeiçoamento profissional.
Esses nove tipos de instrumentos de transparência pública elencados do conjunto de
entrevistas guardam relativa similaridade com os resultados apresentados em Rodrigues (2009),
notadamente o portal do Fundo Nacional de Saúde, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos e
Saúde (sediado em sítio do Departamento de Informática do SUS) e da Secretaria Municipal de
Saúde. Finalmente, retomando-se o tema das ausências, segundo o trabalho desse autor, foram
importantes os sítios do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da
Secretaria Estadual de Saúde, os quais, entretanto, não foram referenciados explicitamente nas
entrevistas realizadas. Essas considerações estão sintetizadas no quadro a seguir:
Quadro 2 – Comparativo entre os tipos de portais governamentais adotados.
Tipos de portais governamentais utilizados
Conjunto de entrevistas realizadas
Resultado apresentado por Rodrigues (2009)
Diário Oficial do Município
Portal da transparência do Município
Portal da Secretaria municipal de saúde
Portal do Conselho estadual de saúde
Portal do Conselho nacional de saúde
Portal do Fundo nacional de saúde
Portal do Cadastro nacional de estabelecimentos
de saúde
Portal do Banco do Brasil sobre repasses
interfederativos
Portal da Universidade Estadual

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Secretaria Estadual de Saúde
Fundo Nacional de Saúde
Departamento de Informática do SUS
Agência Nacional de Saúde Suplementar
Secretaria Municipal de Saúde
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Fundação Nacional de Saúde
Sistema de Informações sobre Orçamento Públicos
em Saúde
Fundação Oswaldo Cruz

Fonte: Elaboração própria e Rodrigues (2009).

6.2.2 Finalidade da adoção da transparência pública
A obtenção de informações da gestão em saúde, mediante a transparência pública, para
fins de controle social se desdobra em inúmeras finalidades. Uma vez foram utilizadas para
conhecimento geral da distribuição e funcionamento dos estabelecimentos de saúde, especialmente
dos da atenção básica. Em outra as informações foram utilizadas para a elaboração de documento
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técnico para distribuição aos conselheiros recém empossados, contendo informações básicas sobre
as responsabilidades de atuação do controle social do SUS, inclusive na perspectiva intersetorial,
possibilitando aos iniciantes na atuação, conhecer as leis, resoluções, regimentos e outros
normativos de regência da questão do controle social na saúde, com a finalidade de formação,
entendimento e fortalecimento da atuação. Enfim, por conta da falta de profissionais nos
estabelecimentos de saúde, os conselheiros adotam a transparência para obter informações sobre
editais de concursos públicos no setor.
Para outros a busca de informações por transparência pública tinha como finalidade
estar ciente da agenda de eventos, reuniões, conferencias e cursos de capacitação promovidos ou
recomendados por instituições relacionadas ao tema da saúde ou do controle social.
No âmbito da contratação de profissionais de saúde, a obtenção de detalhes acerca
desse procedimento também foi referenciada como finalidade para o uso dos instrumentos de
transparência. Especificamente, foram mencionadas questões relacionadas aos gastos com
contratação de pessoal, bem como de organizações não-governamentais intermediárias dessa
contratação.
Os portais governamentais também foram utilizados para a verificação de metas de
desempenho da gestão pública em saúde, ou seja, para compreender o estágio atual da secretaria
municipal no atingimento dos objetivos planejados. Tangencialmente, nessa narrativa, verifica-se
uma crítica implícita quanto a utilidade do indicador selecionado pela gestão para mensurar
desempenho.
Uma utilização particular do controle de verbas compreende o acompanhamento da
tempestividade do pagamento dos profissionais de saúde. Nesse sentido, o instrumento de
transparência foi utilizado para verificação da ocorrência de repasse de recursos federais, com
finalidade de execução vinculada ao pagamento de profissionais da atenção básica. Em outras
palavras, a informação foi utilizada para os conselheiros se cientificarem do recebimento desses
recursos com destinação especifica, face a ocorrência de atrasos no pagamento pela gestão sob a
justificativa da não entrada desses recursos no fundo municipal de saúde. Enfim, a informação foi
utilizada em uma reunião do conselho na discussão do atraso de pagamentos de profissionais.
As informações obtidas pelos portais governamentais também foram utilizadas para
controle de pessoal. Neste caso, os dados sobre a composição das equipes, informadas no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos em Saúde, permitiram a atuação do conselheiro de saúde na
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identificação de funcionário ausente das atividades do serviço de saúde, mas presente na relação
de recursos humanos desse cadastro.
Outra finalidade das informações disponibilizadas pelos instrumentos de transparência
foi o controle de recursos transferidos para o município. Esse controle se desdobrava no controle
de transferências interfederativas para o fundo municipal de saúde, no sentido de evidenciar a
existência dos recursos para aquisição de materiais ou equipamentos; na fiscalização de parcelas
de transferências destinadas a obras de estabelecimento especifico, com intuito de fossem
apresentadas razões para o atraso das obras; na fiscalização da execução de pequenos gastos a nível
local na forma de suprimento de fundo; e na deliberação sobre a utilização de recursos destinados
ao municípios provenientes de emendas parlamentares.
Sobre o suprimento de fundo, deve-se compreender a situação de repasse de recursos
em valores pequenos aos coordenadores de postos de saúde, para fins de atendimento de
necessidades específicas e de baixo custo para fins de agilidade na resolução do eventual problema
no posto, sendo desnecessária a realização de processo de licitação e contratação. Após a execução
desses recursos, a prestação de contas ocorria nos âmbitos dos conselhos, como apresentação de
notas fiscais e demonstrativos.
Neste aspecto das finalidades de uso da transparência pública pelos conselheiros de
saúde, foi verificada maior discrepância com as razões de uso evidenciadas no trabalho de
Rodrigues (2009). Nessa pesquisa, as principais finalidades registradas foram: realizar estudos,
comunicação com a comunidade, preparar capacitação, redigir relatórios e construir indicadores,
conforme se verifica no quadro comparativo a seguir:
Quadro 3 - Comparativo entre as finalidades da adoção da transparência pública.
Finalidades da adoção da transparência governamental
Conjunto de entrevistas realizadas
Resultado apresentado por Rodrigues (2009)
Suprimento de fundo
Informações gerais do setor saúde
Contratação de profissionais
Metas de desempenho da gestão pública
Pagamento de profissionais
Controle atuação de profissionais
Controle de verbas públicas

Realizar Estudos
Comunicação com a Comunidade
Planejar/preparar
Aula/Capacitação/Palestra/Treinamento
Redigir Relatórios
Construir Indicadores
Gerenciar Projetos
Redigir Pareceres
Redigir Normas
Escrever Artigos Científicos

Fonte: Elaboração própria e Rodrigues (2009).
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6.3

Atributos dos tipos de transparência pública adotados

6.3.1 Vantagem relativa
O atributo da vantagem relativa diz respeito à medida que a disponibilização de
informações por meio dos instrumentos de transparência pública apresenta uma utilidade maior
para o conselheiro de saúde em relação a outros veículos de informação anteriores. Nesse sentido,
foram destacadas algumas qualidades relativas dos instrumentos de transparência como a “rapidez”
e “agilidade” no acesso às informações desejadas.
Outro aspecto da vantagem relativa dos portais governamentais foi indicado
exatamente por ser um canal direto, que dispensa intermediários com interesses em conflito:
"[P]orque você num precisava tá perguntando a ninguém nem precisava saber se era
verdade ou mentira, tava lá e vinha como uma informação concreta, ta aqui. por exemplo
nesse caso o PAB fixo entrou na conta do município dia tal então não tinha dúvida, não
restava dúvida, tava lá o dinheiro e ai as outras fontes podia dizer que não tinha entrado e
lá já tinha segurança de que tinha entrado você acreditava naquela informação. Era
confiável" (Entrevista nº 6, local/municipal, profissional, capital/interior).

Aqui aponta-se o pressuposto de que o que está publicado possui confiabilidade
intrínseca, não sujeita a desvirtuamentos. Explica-se que a informação em questão era
disponibilizada pelo governo federal e utilizada na mediação de conflito municipal. Além disso,
essas informações confiáveis por natureza compreendem a realidade de transferências de recursos,
o que se aproxima de fato dessa percepção da transparência com um fenômeno neutro
politicamente.
Esse atributo da transparência pública também foi relacionado a facilidade de encontrar
os portais de interesse a partir de simples consultas nos sítios eletrônicos de busca, estendida ainda
como facilidade de acesso ao conteúdo desses portais.
A disponibilização das informações por portais da transparência foi associada a
existência de exclusividade da informação em relação a um instrumento de transparência
especifico, por isso se concretizava o atributo da vantagem relativa. Nessa perspectiva, a
informação desejada não estaria disponível em qualquer outro veículo.
Ressalta-se, entretanto, que foi evidenciada situações de relativização da vantagem
relativa dos portais de transparência entre si, isto é, não houve confirmação da vantagem relativa
de um sítio eletrônico por conta de que seu conteúdo também está presente em outros portais
governamentais:
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"Não, tem outros sites também, de universidades, que são bem mais esclarecidos, né, a
trazer informações. (...) às vezes eu olho o site da [Universidade Estadual], na parte de
saúde, que tem algumas informações e a gente pega vai adaptando vai trazendo novas
ideias" (Entrevista nº 4, local, profissional, capital).

Essa manifestação retoma o argumento, em tempos de eficiência na gestão pública, da
racionalização de diversos sítios eletrônicos, mantidos por diferentes poderes e esferas com
aumento da probabilidade de conteúdo repetido ou similar.
Assim, embora tenha existido essa variedade de interpretações, todas possuíam uma
fonte comum que seria a percepção desse atributo da transparência pública, como fator contribuinte
da adoção desses instrumentos. No trabalho de Wang (2014), a percepção dos instrumentos de
transparência pública, como fontes alternativas de informação, foram associadas às características
de acessibilidade, familiaridade e confiabilidade. Esses aspectos são similares aos expressados no
conjunto de entrevistas quanto ao atributo da vantagem relativa.

6.3.2 Compatibilidade
O atributo da compatibilidade diz respeito à medida que a disponibilização de
informações por meio dos instrumentos de transparência apresenta congruência com as
necessidades informacionais, experiencias anteriores e valores do conselheiro em saúde.
No conjunto de entrevistas foram identificadas algumas manifestações que significam
apenas formas diferentes de expressar ou perceber a ocorrência desse fenômeno na realidade.
Assim, a compatibilidade da informação mediada por transparência pública foi interpretada como
a informação que o conselheiro precisava, que ajudou o conselheiro na resolução de uma questão,
que atendia a necessidade do conselheiro, enfim, que era a informação que se precisava; logo,
compatível. Todavia, foi apontado como fator limitador da compatibilidade a desatualização das
informações presentes em sitio eletrônico consultado.
Assim, embora tenha existido essa variedade de interpretações, todas possuíam uma
fonte comum que seria a percepção desse atributo da transparência pública, como fator contribuinte
da adoção desses instrumentos. Na pesquisa de Carter e Bélanger (2005), a compatibilidade foi o
atributo com o resultado mais significativo de importância enquanto fator explicativo para a adoção
de portais governamentais.
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6.3.3 Complexidade
O atributo da complexibilidade deve ser entendido como a medida que os portais
governamentais devem ser simples, compreensíveis e fáceis de usar para fins de promoção da
difusão da transparência pública.
Para alguns conselheiros, os portais governamentais foram considerados desprovidos
de complexidade sendo um discurso coletivo, da maioria que adotou algum deles, a existência de
facilidade de acesso e de uso, por exemplo:
“[H]oje em dia está tudo mais acessível, se você entender um pouco de tecnologia de
digitação e internet você consegue essas informações bem fáceis. Eu não achei difícil,
não” (Entrevista nº 4, local, profissional, capital).

A ocorrência de fatores limitadores a difusão da transparência por questões de
complexidade surgiu em relação a necessidade de habilidades prévias com os recursos
computacionais e de experiencia de uso com o portal de transparência pública.
Houve relato da ocorrência de dificuldade no uso das diferentes páginas e ligações
(“links”) do portal governamental. Neste caso, o conselheiro considerou difícil encontrar a
informação desejada no sitio eletrônico, tanto que percebeu a necessidade de auxilio de terceiros.
Não houve menção negativa ao aspecto da compreensão das informações
disponibilizadas na avaliação do atributo da complexibilidade, ou seja, as espécies de informações
desejadas e encontradas devem ter sido consideradas compreensíveis.
Um portal de transparência pública foi considerado autoexplicativo, no sentido de que
as páginas, ligações e critérios de consulta eram intuitivos o que facilitava a navegabilidade do sitio
eletrônico:
“Ele [o portal governamental] é tão autoexplicativo, você quer uma informação X, sei lá,
você vai lá coloca o seu ano que você quer, aí o seu Estado, sua cidade e pronto, ele já vai
te dar… é muito autoexplicativo” (Entrevista nº 11, municipal, profissional e gestão,
interior).

De fato, deve ser uma preocupação dos desenvolvedores dos sítios eletrônicos o
atendimento dos requisitos de usabilidade de modo a não se tornar um obstáculo a difusão da
transparência pública.
Por fim, conforme explanação de Carter e Bérlanger (2005), a importância desse
atributo implica a necessidade de os portais governamentais serem intuitivos, fáceis de navegar,
nos quais as informações devem possibilitar os usuários de encontrá-las sem esforço; em conclusão,
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argumentam que, do contrário, existirá uma diminuição da intenção dos usuários em adotar o
governo eletrônico.

6.3.4 Observabilidade
O atributo da observabilidade diz respeito aos efeitos concretos da transparência
pública na realidade, em particular na visualização do uso de informações disponíveis em portais
governamentais durante os trabalhos do conselho de saúde. Nesse sentido, em termos de
mensuração desse atributo, resgata-se a similaridade da observabilidade com o atributo da
demonstrabilidade dos resultados, conforme Moore e Benbasat (1991).
Na observabilidade, deve-se relativizar a percepção desse atributo tendo em vista dois
atenuantes. O primeiro compreende a ausência de obrigatoriedade à menção a algum portal da
transparência nas reuniões do conselho quando da utilização de alguma informação dele advinda.
Secundariamente, reconheçam-se eventuais esquecimentos por parte dos conselheiros das
situações de uso no momento da entrevista.
Na prática, durante as reuniões dos conselhos municipais de saúde, foram observados
debates, fundamentados na leitura das informações disponibilizadas por portais governamentais,
sobre os seguintes aspectos: (1) os limites das atribuições dos conselheiros de saúde no exercício
de sua função fiscalizatória, tangenciando aspectos necessários para a manutenção do sigilo de
informações dos usuários; (2) as regras de funcionamento de conselho como eleições, reuniões,
construção de ata e aprovação de pauta; (3) a diretriz que orienta os gestores a disponibilizarem
orçamento próprio dos conselhos para custeio de suas atividades com autonomia; e (4) o repasse
de notícias sobre conferencias, eventos e cursos de capacitação durante as reuniões do conselho
para socialização da informação.
Além disso, com base em informações sobre as transferências de recursos federais para
a conta corrente do fundo municipal de saúde, foram discutidas questões quanto ao atraso do
pagamento de funcionários e no andamento da execução de obras de reformas em estabelecimentos
da atenção básica. Por último, há relatos de adoção da transparência para repasse de informações
de caráter ou de interesse geral, por meio da disseminação de notícias.
Em conclusão, ressalta-se que, apesar dos relatos apresentados, outra metade dos
entrevistados não foram capazes de informar qualquer situação vivenciada sobre esse atributo. Por
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isso, entende-se que uma razoável ausência do atributo da observabilidade acarreta uma diminuição
na difusão da transparência pública no controle social dos SUS.

6.4

Canais de comunicação
Os canais de comunicação possuem importâncias complementares para a difusão de

inovações. Segundo o marco teórico, os canais de comunicação de massa possuem maior influência
na etapa inicial do processo de decisão (conhecimento); por seu turno, os canais interpessoais
atingem maior relevância na etapa seguinte do processo (persuasão). O conhecimento se refere a
simples ciência de que a inovação existe, obtendo algum nível de entendimento sobre seu
funcionamento. A outra etapa mencionada compreende a realização por parte do potencial adotante
de um primeiro juízo de valor sobre as características da inovação, em uma avaliação das vantagens
ou não da adoção.
Nas

entrevistas

realizadas,

houve

prevalência

dos

canais

interpessoais

independentemente da etapa do processo de decisão que estivesse o conselheiro de saúde. Esses
canais foram interpretados a partir de relatos que associavam o conhecimento da transparência
pública à experiência profissional, tendo em vista que a remuneração e o nome do conselheiro
estava no portal; ao próprio exercício da função de conselheiro nas reuniões ou nas conferências
realizadas; ao contato com outros servidores da secretaria de saúde ou de outras esferas
administrativas com maior conhecimento sobre os sistemas informatizados da saúde; e ao participar
de reuniões do movimento sindical de cursos de capacitação para o exercício do controle social.
Como evidência, apresentam-se os seguintes excertos:
“Eu sou profissional de saúde, aí a gente sabe que tem os portais de transparência, até
porque o meu nome também tá lá” (Entrevista nº 3, local e regional, profissional, capital).
“[N]ão lembro [como fiquei sabendo do portal governamental], na verdade a gente sabia
que tava lá, porque tinha um colega, até me lembro que ele mexia muito com computador
e ele gerava os relatórios, quando foi um dia gente curioso em saber (...), se tinha entrado
ou não a verba, porque o salário tava atrasado e eles disseram que não, ai ele que falou "
olha tem um site assim, assim, assim que você vai ver se entrou ou não entrou" então ele
olhou uma vez pra gente e a gente começou a ficar olhando né. Foi através dele, ele era o,
a pessoa que mexia com todos os sistemas” (Entrevista nº 6, local/municipal, profissional,
capital/interior).
“[T]em que eu vejo, eu num movimento não, mas eu escuto o pessoal dizendo: quem
quiser se informar a respeito de qualquer movimento pode entrar no site da prefeitura. (...)
[E]u escuto aqui no conselho eu já escutei algumas pessoas falando e assim aleatoriamente
mesmo a gente escuta: pode procurar mesmo se tiver alguma dúvida do serviço, da
prestação de serviço x, do serviço x pode procurar no site da transparência eu escuto
alguém falar isso (Entrevista nº 10, municipal, profissional, interior).
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“[E]u escutei isso no pleno do municipal, nas reuniões do municipais, né eles transmite
tudo pra você nas reuniões, eles falam da transparência do SUS, da lei que regem isso e
aquilo, tudo sobre. [Sobre como usar os sítios eletrônico], o site, não, você que tem que
descobrir, os curiosos como eu fui, procurei” (Entrevista nº 8, municipal, usuário, capital).
“[C]om certeza deve ter sido sozinha, mas assim, eu sempre fui uma, assim né, eu sempre
gostei muito de entender das coisas, das políticas, eu tenho uma formação em gestão de
saúde...eu sempre li muito, então todas essas informações, então quando eu comecei a
fazer gestão, a gente vai saber, eu não me lembro ao certo se foi mediante a especialização
de gestão, não me lembro (Entrevista nº 11, municipal, profissional e gestão, interior).

De fato, o canal de comunicação mais referenciado nas entrevistas foi o que
compreende as relações interpessoais, envolvendo familiares, parentes, amigos, colegas de
profissão e colegas de setor administrativo. Essa constatação resgata a categoria analítica da
homofilia e a generalização quanto a propensão à adoção depender dos contatos próximos de sua
rede social, ambas considerações elaboradas pelo marco teórico. Todavia há relatos de que todos
as fontes de informação foram presentes simultaneamente para o andamento desse processo.
Outro aspecto a ser ressaltado é que, mesmo com a utilização dos canais de
comunicação interpessoal, o interesse, a motivação e o aprendizado pessoal com o computador, a
internet e o portal governamental são apontados como mais importantes na decisão sobre adoção.
Dessa forma, os canais de comunicação interpessoal manteriam a característica dos canais de
comunicação de massa de apenas proporcionar um conhecimento inicial dos sítios eletrônicos
públicos.
A internet, enquanto canal de comunicação, foi referida por alguns entrevistados.
Foram relatadas a utilização de mecanismos de buscas (“Google”) e de uma rede social virtual
(‘Facebook”), para fins de obtenção de acesso aos portais governamentais.
Finalmente, houve manifestação sobre a televisão ter sido o canal de comunicação
envolvido. Outra entrevista apresenta a característica associada a essa etapa inicial do processo de
decisão levada a cabo pelos canais de comunicação de massa: a informação sobre a existência dos
portais pode até ser repassada mais de maneira superficial, não permitindo um conhecimento maior.
A seguir, excerto exemplificativo:
“A televisão ela lança muito, mas ela lança muito superficial “ah o Portal da
Transparência”, as pessoas acabam as vezes nem entendendo o que é isso. Se você não
precisar de alguma coisa que você pesquise sobre o Portal da Transparência nunca vai ver”
(Entrevista nº 3, local e regional, profissional, capital).

Considerações adicionais, oriundas do marco teórico utilizado, dão conta que a
mensuração precisa de qual canal de comunicação é mais importante para a difusão de uma
inovação específica depende em parte da ênfase dada em publicidade para promover essa inovação.
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Além disso, a referência teórica reconhece que parte do papel disseminador realizado pelos meios
de comunicação de massa em países desenvolvidos é absorvido pelos meios de comunicação
interpessoal de natureza cosmopolita nos países em desenvolvimento.
Com base nessas evidências, sugere-se que a dependência da difusão dos instrumentos
de transparência pública no canal de comunicação interpessoal de natureza localizada atua como
um fator limitador dessa difusão.

6.5

Processo de decisão
O processo de decisão sobre a adoção de algum instrumento de transparência pública

foi um componente de difícil abordagem com os entrevistados. Preliminarmente, de um lado,
apesar de certa reiteração do entrevistador, não houve normalmente uma explanação abrangente ou
detalhada desse processo. Aparentemente, os conselheiros achavam tão óbvias as razões da adoção
que o processo de decisão subjacente a essa adoção se condensava em um único instante, que
acabava por fundir as etapas desse processo, previstas teoricamente. Todas essas dificuldades são
previstas pelo marco teórico. Por isso, a análise de dados desse componente foi a mais exigente da
função analítica e reflexiva do pesquisador.
De fato, a motivação particular do uso da transparência pública é o motor que induz os
conselheiros de saúde obter as informações desejadas nos contextos pessoais de realidade, em
consonância com as fortes evidências, apresentadas por Al-Hujran et al. (2015), que implica a
atitude do cidadão, em relação aos portais governamentais, como o fator determinante mais
significativo da intenção do cidadão de adotar e usar esses serviços; além disso, ressaltam que essa
atitude é determinada pela atuação simultânea do valor público percebido (relevância da
informação ou serviço oferecido pelo portal) e facilidade de uso percebida.
Embora teoricamente possa existir uma discussão sobre o que se apresenta primeiro a
necessidade ou a inovação, pelo menos no contexto do controle social, as manifestações subsidiam
a afirmação de que a necessidade é anterior ao conhecimento da inovação, enquanto transparência
pública.
Associado ao argumento da atitude pessoal, verificou-se que a etapa de conhecimento
do portal governamental foi expressada geralmente como tendo sido realizada mediante o trânsito
de informações das redes de relação interpessoal. Assim, a partir de uma questão da realidade da
qual o conselheiro de saúde não possui uma compreensão definida, suficiente ou favorável, ele
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busca questionar os contatos próximos para compartilhar essa compreensão incompleta com a
finalidade de adquirir alguma sugestão de resolução da questão.
Entretanto, embora seja a interpretação mais prevalente, essa não foi a única forma de
expressão dessa etapa. Outras maneiras relatadas compreendem a participação em atividades
coletivas. O conhecimento do instrumento pode ser adquirido em um curso de capacitação para
conselheiros de saúde, em um evento ou reunião próprios da categoria profissional do conselheiro
representante desse segmento. Depois, também foi evidenciada a aquisição do conhecimento por
meio da televisão. Por fim, essa etapa também foi inserida no contexto de uma busca pessoal por
informação na internet, naturalmente se utilizando de formas genéricas de aquisição de
conhecimento nesses tempos virtuais, nas quais há envolvimento apenas individual na ponderação
de valor sobre o portal de transparência encontrado. Para esse grupo, todas etapas estão
condensadas, exceto a confirmação. Em suma, existem maneiras ativas, passivas e autônomas, para
que ocorra a exposição do conselheiro de saúde aos instrumentos de transparência.
Por fim, para esta etapa de conhecimento, ressalta-se um comentário sobre o grupo dos
conselheiros que não utilizaram um portal governamental. Conforme será discutido no tópico sobre
as razões para não adoção da transparência adiante, foram destacados os aspectos relacionados às
características socioeconômicas e as variáveis de personalidade, como a ausência de condições
econômicas para custeio das ferramentas de informática e a ausência de habilidades de manuseio
dessas ferramentas. Assim, esse grupo apesar de experimentarem a etapa de conhecimento, não
mudam para etapas seguintes por esses fatores de contexto, pois a forma de funcionamento
(mediante computador e internet) dos instrumentos de transparência pública não proporciona a
difusão para esse grupo de conselheiros de saúde.
Passa-se a comentar a etapa da persuasão e da decisão em conjunto. A necessidade da
informação se operacionaliza, na etapa de decisão, mediante uma valoração da vantagem (ou não)
da adoção: esse instrumento de transparência pública, sugerido na etapa de conhecimento,
disponibiliza a informação requerida? Ademais, devido o destaque dos canais de comunicação
interpessoal, os argumentos favoráveis à adoção já eram expostos simultaneamente a informação
do conhecimento da ferramenta.
Os tipos de portal governamental utilizados continham uma informação que o
conselheiro de saúde buscava. Como descrito no tópico que tratou dos instrumentos de
transparência, esses tipos e as respectivas finalidades de uso foram variadas. O efeito final da etapa
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de persuasão é uma disposição favorável ao uso do instrumento de transparência pública. Apesar
de experimentada internamente, essa disposição pode ser sugerida por situações externas como as
reuniões e capacitações no âmbito das profissões, do controle social e do agente de mudança,
notadamente quando a etapa de conhecimento foi tão depende da rede de relacionamento
interpessoal. Os relatos indicam que, em um cenário de necessidade, a existência de uma fonte de
informação capaz de dar conta da mesma impôs uma decisão naturalmente favorável a mudança
para a etapa de implementação. Enfim, alguns excertos ilustrativos referentes a essas etapas do
processo de decisão foram apresentados no tópico anterior.
A etapa de implementação, por sua vez, materializa-se, com base nos relatos, na
disponibilidade de um ambiente que compreenda, pelo menos, acesso a um computador, acesso à
internet e habilidades de informática inerentes para utilização dessas tecnologias. Nesta
dissertação, considera-se que a etapa de implementação foi iniciada quando o conselheiro de saúde
se encontra na página inicial de um portal governamental.
Geralmente, os conselheiros de saúde declaram que o sítio eletrônico governamental já
é conhecido e possui a informação requerida, assim basta extrai-la desse contexto original, quando
surge o momento de necessidade. Todavia, como afirmado anteriormente, existem situações em
que o conhecimento, a persuasão e a decisão realmente estão condensados mediante a utilização
de mecanismos de busca na internet (“Google”), conforme apresentado a seguir:
“Bom, eu fui através de pesquisa no Google, né?! Você coloca lá “saúde”, coloca lá tópico
“Conselho Local de Saúde”, você vai pesquisando as páginas que aparecem as opções, aí
o que for mais interessante você entra (Entrevista nº 4, local, profissional, capital).

Ainda, existiu um desdobramento prático na etapa de implementação que é a
experiencia de utilização no instrumento de transparência. A criação dessa familiaridade atinge um
ápice, durante a primeira visita ao instrumento, que encerra a etapa de implementação no sentido
da adoção da transparência pública. De certa forma, conhecer o portal, saber que a informação está
disponibilizada nele e conseguir consultá-la no portal significam tarefas que formam uma
experiencia no uso do instrumento, o que facilita a última etapa do processo de decisão. Sobre a
experiência de uso, apresentam-se os trechos:
“[É] porque eu tenho já o costume né?! (...) é porque, sempre já de costume mesmo eu
gosto de ler, (...), essas coisas assim tudo eu acompanho” (Entrevista nº 2, local e regional,
usuário, capital).
“[E]u vou no computador, eu clico lá onde eu quero tirar minhas dúvidas, onde eu quero
ver o que é que fala sobre conselho, o e-mail do conselho o que que chegou o que que tem
pra né?!” (Entrevista nº 14, municipal, profissional, interior).
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As etapas do processo de decisão explicitadas anteriormente são semelhantes com o
modelo conceitual elaborado por Verdegem e Verley (2009), que integra a predição da aceitação
dos portais governamentais e a mensuração da satisfação de uso, a partir de uma perspectiva da
psicologia social e dos modelos baseados na intenção. Nesse trabalho, os autores descrevem os
passos tomados pelo cidadão nesse processo de adoção, a saber: (1) conscientização: o usuário
deve estar ciente da existência do portal antes da intenção de usar; (2) intenções de uso: o usuário
deve avaliar a utilidade e a facilidade de uso do portal; (3) acesso: o usuário deve avaliar a
disponibilidade dos recursos necessários para fruição do acesso; e (4) uso: o usuário reúne os
critérios para uma avaliação de satisfação.
Por último, a etapa de confirmação da adoção da transparência pública mediante o uso
continuado de algum portal governamental foi apresentada por alguns conselheiros. Em um
sentido, a confirmação se manifesta na consulta frequente aos sítios eletrônicos para fins de
atualização (informações e notícias), nesse caso há declaração dos conselheiros da importância
dessas consultas e da inclusão das mesmas na rotina de atuação no controle social:
“É, é porque assim, as vezes é tão óbvio pra gente, entendeu? Eu fico até assim, meio
receosa, quando eu vejo um conselheiro ainda dizer que nunca acessou, (...), porque é tão
nosso instrumento de trabalho, de tanta obviedade (Entrevista nº 11, municipal,
profissional e gestão, interior).

Porém, em outro sentido, verifica-se que o uso foi esporádico tendo em vista
principalmente que a necessidade de informação subjacente foi atendida. Em ambas situações,
existe a compreensão de que esses instrumentos estão permanentemente disponíveis para livre
consulta quando a motivação de uso se apresentar, por isso a tendência a confirmação
provavelmente deve ocorrer de maneira natural.
Finalmente, sugere-se que a confirmação, enquanto continuidade de uso, é uma
variável dependente da satisfação com uso e das expectativas de uso. Nesse sentido, assemelha-se
com o modelo de continuidade de uso de portais governamentais, proposto por Piehler et al. (2016),
os quais, por sua vez, concluem que as expectativas baseadas na utilidade e a superação das
expectativas antes e após o uso (não confirmação positiva) são os principais propulsores de
satisfação e de intenção comportamental no contexto de uso continuado desses portais.
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6.6

Controle social do SUS

6.6.1 Papel dos agentes da mudança
Em relação aos contatos com agentes de mudança, nos quais houve especificamente o
repasse de informações sobre a transparência pública, os três atores institucionais que foram
expressamente mencionados foram a Secretaria Municipal de Educação (em situações nas quais os
atuais conselheiros de saúde também eram conselheiros na educação), a Secretaria Estadual de
Saúde e o Conselho Estadual de Saúde. Ressalva-se que, embora tenham ocorrido outros momentos
de contato com outras instituições, os entrevistados preferiram não responder categoricamente à
pergunta referindo uma possibilidade de esquecimento.
Entretanto, mais importante ainda, evidencia-se o fato de que a maioria dos
entrevistados não informa qualquer oportunidade de contato com algum agente de mudança que
tenha sido aproveitada essa ocasião para a disseminação de informações da transparência pública.
Adicionalmente, mesmo quando essa ocasião é aproveitada, há críticas quanto a superficialidade
do conteúdo repassado, o que implica a disposição pessoal do conselheiro em posteriormente
aprender a utilizar o portal governamental por conta própria.
Complementarmente, o papel do agente de mudança em promover o direcionamento
dos instrumentos de transparência no sentido de atender as necessidades e interesses dos
conselheiros de saúde poderia ser evidenciado mediante o relato da participação do conselheiro em
algum evento que materializasse uma consulta por parte do agente de mudança dos interesses do
conselheiro, entretanto o exercício desse papel pelo agente não foi observado. A importância dessa
orientação focada no cidadão também é tratada por Layne e Lee (2001) como estratégia importante
para eficiência e efetividade do governo eletrônico. Em que pese os relatos de que os portais
governamentais eram compatíveis com os interesses dos conselheiros de saúde, esse achado não se
relaciona com o papel que deveria ser exercido autonomamente pelo agente de mudança. Em todo
caso, revela-se ausente no discurso coletivo a ocorrência de momentos nos quais o agente de
mudança tenha abordado diretamente os conselheiros de saúde para fins de aperfeiçoamentos dos
próprios portais governamentais.
Em conjunto, essas duas realidades – ausência de oportunidades de disseminação e não
consideração das necessidades dos conselheiros de saúde – atuam sinergicamente no sentido de
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dificultar a difusão dos instrumentos de transparência, conforme generalizações estabelecidas no
marco teórico utilizado.
Além disso, deve-se considerar como estratégias de atuação a focalização da atuação
dos agentes de mudança no público-alvo da inovação e a utilização de campanhas publicitárias de
amplo alcance. Associados com essas estratégias, o referencial teórico apresenta uma sequência de
funções que devem ser desenvolvidas pelos agentes de mudança: desenvolver uma necessidade por
mudança; estabelecer uma relação de troca de informações com o público-alvo; diagnosticar
problemas advindos da adoção; criar uma intenção para mudança no público-alvo; interpretar essa
intenção em ação; estabilizar a adoção e prevenir a descontinuidade; e alcançar a autonomia do
adotante da inovação.
Nesse sentido, a atuação dos agentes de mudança, evidenciada como insuficiente, deve
ser qualificada em diversos aspectos: (1) aproveitar todas as oportunidades para disseminar o
conhecimento sobre os instrumento de transparência; (2) promover eventos específicos que
apresentem os instrumentos de forma mais aprofundada e de maneira a permitir a avaliação da
usabilidade do portal; e (3) haver mais iniciativas de órgãos públicos, na realização de eventos de
disseminação da transparência, notadamente aqueles atores institucionais responsáveis por essa
temática em cada ente federado.

6.6.2 Consequências da adoção da transparência pública
O marco teórico reconhece as dificuldades de análise das consequências da adoção de
uma inovação, mormente pela complexidade inerente ao processo de mensuração dessas
consequências. Por isso, são utilizadas tipologias dos efeitos das políticas de transparência pública,
explicitadas a seguir, para definir a interpretação dos dados coletados.
Os trabalhos de revisão de Cucciniello et al. (2017) e Marino et al. (2017) apresentam
uma tipologia dos efeitos atribuídos a transparência pública, analisados em duas perspectivas
complementares. Em conjunto, esses artigos apresentam como efeitos sobre os cidadãos/sociedade
a legitimidade, a participação social, a confiança no governo, a satisfação com o governo, o
desenvolvimento social e o controle social; já a segunda perspectiva compreende efeitos sobre o
governo, tais como “accountability”, processo de tomada de decisão, gestão financeira,
desempenho, irregularidades e diminuição da corrupção.
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Em outra maneira de apresentar os resultados das iniciativas de transparência e
“accountability”, Gaventa e McGee (2013) dispõe cinco tipos: melhor prestação de serviços,
melhor utilização do orçamento, maior responsividade estatal, construção de espaços para
engajamento cívico e empoderamento das vozes locais.
Embora esses artigos citados no início deste tópico tratem de consequências da política
de transparência de maneira ampla, a partir dessas tipologias é possível extrair quais as possíveis
consequências esperadas no controle social do SUS com a adoção da transparência. De fato, como
será descrito na sequência, é possível verificar que esses efeitos foram evidenciados.
Além das dificuldades de mensuração, é apresentado no marco teórico uma
classificação das consequências da inovação: desejáveis ou indesejáveis; diretas e indiretas; e
antecipadas e não antecipadas. Por fim, uma importante generalização prevista diz respeito a
impossibilidade de separação entre as consequências desejáveis das indesejáveis de uma dada
inovação.
As consequências dos usos da transparência pública, no contexto dos conselhos de
saúde, foram relatadas por aqueles entrevistados que utilizaram a transparência pública de maneira
direta, bem como por aqueles que observaram a utilização durante alguma reunião. Por evidente,
as narrativas sobre as consequências são apenas um desdobramento dos tipos de instrumentos
utilizados e da finalidade desse uso.
Assim, quanto ao suprimento de fundo, a consequência da adoção da transparência
pública se materializou pelo uso das informações disponibilizadas pelos portais que serviram para
especificar e auxiliar sobre a adequação da despesa, as quais foram complementadas com outras
documentações físicas apresentadas no momento da prestação de contas.
São registradas as experiencias de consequência desejadas do uso da transparência,
todavia ao lado dessas também foram manifestadas ocorrências que caracterizam as consequências
indesejadas. Uma atividade básica de consulta a um sítio governamental envolve a busca de
informações para a leitura da legislação sobre o funcionamento do conselho de saúde e as
atribuições de seus membros. A princípio, trata-se de uma atividade desejável, porém foram
narrados episódios de utilização desse tipo de consulta como argumento que permitisse amplo
acesso de conselheiro às tarefas dos serviços de saúde.
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Essa leitura dos normativos foi inadequada, pois o entendimento decorrido extrapolou
o limite de competências do conselheiro, as quais, neste caso, estavam invadindo questões de sigilo
de informações de saúde dos usuários. Segue excerto do relato da consequência indesejada:
"São portarias, PLs, justamente o portal da transparência que é, deixa claro quais são os
documentos e o que as pessoas têm acesso. Só que as vezes também a pessoa também
confunde. Esse Conselheiro, ele queria ter acesso a reuniões particulares da gestão. Você
sabe que essa não é aberta para a gente, tem essas reuniões, mas devido a esse site que ele
interpretou errado, ele queria ter o acesso a conteúdos sigilosos. (...) Tá entendendo, quer
dizer ele interpretou um pouco errado, aí ficou uma situação ruim porque a gente tinha
que mostrar para ele que a gente também tem que ter a ética naquele momento. Aí qual
era o conteúdo? Era sobre pacientes com tuberculose que ele queria endereços dele, se
terminou ou não tratamento, isso a gente não pode estar passando para ninguém"
(Entrevista nº 3, local e regional, profissional, capital).

Outro plano de análise das consequências do uso dos portais governamentais envolve
a utilização de informações para fins de aperfeiçoamento do exercício da função do conselheiro
durante as reuniões, a partir de um maior conhecimento dos regimentos.
No escopo geral de busca de informações, as narrativas convergem para a realização
de consultas periódicas aos sítios eletrônicos de interesse para obtenção de informações para serem
repassadas nas reuniões seguintes do conselho de saúde. Essas consultas preliminares de notícias
poderiam envolver a abertura de inscrições para algum curso; a realização de algum evento do
controle social junto a instância estadual; e a obtenção de informações sobre a situação
epidemiológica dos municípios. Em suma, para esses casos, a consequência relatada implica apenas
o repasse de informações de interesse geral.
Quando a questão discutida no conselho de saúde envolvia o atraso no pagamento dos
profissionais, havia um debate entre a argumentação prévia do gestor (de que o recurso não estava
disponível no fundo local de saúde por ausência de repasse federal) e a objeção dos conselheiros
de saúde (de que, segundo consulta em portais da transparência, havia registro do repasse federal).
Nos casos relatados, a consequência da adoção da transparência envolveu, inicialmente, uma
mudança de discurso do gestor e, posteriormente, a regularidade no pagamento dos profissionais.
Essa consequência pode ser encontrada no seguinte relato, por exemplo:
"[N]a verdade eles pararam de usar a desculpa que o dinheiro não tava la, que tava atrasado
porque não tinha recebido, porque eles descobriram que a gente tinha como saber. (...) eles
num usavam mais isso como desculpa, e ainda tinha mais eles ja se sentiam cobrados
quando o dinheiro entrava na conta eles ja sabiam que no outro dia a gente tava esperando
na nossa conta" (Entrevista nº 6, local/municipal, profissional, capital/interior).

Como se trata de uma situação que se repetia mensalmente, a gestão passou a vincular
o pagamento na sequência do repasse, pois concluía que os conselheiros (especialmente aqueles
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representantes dos profissionais) já estavam cientes da transferência ocorrida, passando a
transparência pública a ter, não mais um efeito repressivo, mas preventivo no sentido da
tempestividade no pagamento dos profissionais.
Outra situação relatada de adoção, por um conselheiro de saúde, de instrumento de
transparência acarretou uma consequência desejada, em momento externo ao contexto de reunião
do conselho. Neste caso, a utilização das informações disponíveis em portal governamental foi
utilizada para alterar a composição da equipe de profissionais que trabalhavam em um posto de
saúde. O conflito existente dizia respeito a existência de profissional medico registrado como
integrante da equipe, quando na realidade não se verificava a presença de profissional no
estabelecimento, isso tinha repercussão positiva no repasse dos recursos, mas sobrecarregava a
equipe por impossibilitar o ingresso de um profissional atuante. Então, o conselheiro de saúde, com
base nessa informação, promoveu a atualização do cadastro da equipe, o que permitiu a vinda de
outro profissional para compor efetivamente a equipe de saúde.
Outra consequência do uso dos portais da transparência foi a discussão sobre os
recursos disponíveis para despesas de um posto de saúde. Inicialmente, o conselheiro de saúde não
aceitava o argumento da falta de recursos para as despesas necessárias. Daí, resolveu consultar o
portal da transparência e identificou que havia repasses federais para o município, então resolveu
em uma reunião seguinte apresentar a relação de recursos que eram disponibilizados ao fundo de
saúde local. Na reunião, o presidente do conselho, teve que explicar que aquele volume de recursos
não era transferido para cada posto de saúde individualmente de maneira automática, assim era
necessário esperar a distribuição dos recursos no âmbito da secretaria de saúde do município. Com
essa explicação, o conselheiro, desta vez, compreendeu a situação e o funcionamento do
financiamento local dos serviços de saúde.
Uma última consequência desejada narrada foi a utilização dos normativos
disponibilizados em portal de instituição pública para fins de leitura, entendimento e aplicação
imediata em uma realidade de permanência indevida da mesa do conselho de saúde, com ausência
de convocação de eleições. Após a utilização dessas informações, em um debate de apresentação
de regras jurídicas, foi conseguida a realização de novas eleições.
Diante de todo o exposto, entende-se que as consequências da adoção da transparência
pública no controle social do SUS apresentou a característica particular de simultaneamente
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compreender consequências desejadas e indesejadas, achado esse congruente com a generalização
do marco teórico.

6.7

Fatores com impactos negativos na difusão da transparência

pública
6.7.1 Fatores gerais
Neste tópico, estão inseridos os fatores de natureza geral que impactam negativamente
a difusão da transparência pública entre conselheiros de saúde entrevistados. Na prática, o conjunto
de fatores gerais está relacionado às situações que dificultam a inclusão digital dos conselheiros, a
qual deve ser entendida como:
“um importante instrumento político de participação e democratização dos Conselhos ao
socializar informações, permitir o avanço do conhecimento e ampliar o acesso. Ela
possibilita que sejam rompidos poderes instituídos a partir da inclusão desses atores
sociais no processo de discussão efetiva das políticas de saúde” (Fernandes, Spagnuolo e
Nascimento, 2017, p. 225)

Dessa forma, o discurso coletivo indica a limitação do acesso à internet por questões
econômicas, pela impossibilidade de arcar com o custeio da assinatura de um pacote de serviços
ou com a aquisição de equipamentos de informática, como computador e impressora; por questões
geográficas, pela ausência da oferta do serviço de internet nas zonas rurais do município; e por
questão estruturais dos conselhos de saúde, quanto aos recursos tecnológicos como acesso à
internet, computadores e impressoras disponibilizados em suas sedes. Por isso, entende-se
apropriada a recomendação, apontada por Layne e Lee (2001), de que os governos deveriam
providenciar acesso à internet mediante terminais públicos como estratégia de atuação para fins de
promover um acesso universal.
Também são apresentadas questões pessoais, tais como: (a) pela ausência ou
insuficiência de habilidades básicas para uso de computadores e da internet; (b) por falta de tampo
para se aperfeiçoar ou experimentar a utilização dos recursos de informática básicos ou o manuseio
de um portal governamental específico, considerando que, por sua natureza, o exercício da função
de conselheiro de saúde é voluntário e não remunerado. Quanto ao primeiro fator, Busana,
Heidemann e Wendhausen (2015) também observaram as dificuldades de lidar com computadores
ou de realizar pesquisas na internet, como aspectos igualmente negativos para a participação no
controle social do SUS.
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Além disso, ressalta-se que esse conjunto de fatores são semelhantes aos apontados por
Moraes et al. (2009). Por fim, são evidenciados alguns excertos sobre esses fatores gerais:
"[E]u não sou muito de mexer em computador (...) até porque o tempo é curto, porque tem
a associação né aí meu tempo é curto" (Entrevista nº 1, local e regional, usuário, capital).
"[E]u prefiro não, assim verbal mesmo. Por que falar, eu não tenho muito afinidade com
internet, eu ainda não me inteirei com internet não fiz nenhum curso pra aprender e eu não
tenho afinidade mesmo com a internet não, eu prefiro escrever e trazer pra mesa e eu sei
que eu estou atrasada, eu sei que estou atrasada com a tecnologia mas eu num usei ainda
não" (Entrevista nº 10, municipal, profissional, interior).
"[P]orque eu não tenho computador na minha casa, porque vontade tenho, mas hoje você
sabe que a gente vive na situação econômica que não é tão fácil, a gente que é pai de
família, tenho meus filhos que estudam, se eu for comprar um computador, tudo direitinho,
já vai sair fora daquele esquema que a gente tem, aquela programação do mês" (Entrevista
nº 9, municipal, usuário, interior).

Em que pese esse discurso, foi indicada alternativa prática a essa limitação que é a
solicitação a um intermediário para que esse realize a consulta aos portais da transparência. Esse
intermediário se materializa na figura da secretaria-executiva do conselho de saúde municipal.
Segundo a Quarta Diretriz da Resolução do CNS nº 453/2012, os entes federados devem garantir
autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde local, mediante a
disponibilização de dotação orçamentária, de autonomia financeira e de organização da secretariaexecutiva, com a necessária infraestrutura e apoio técnico. Sobre a atuação de um intermediário na
adoção de portais governamentais, na perspectiva de condição facilitadora, Weerakkody et al.
(2013) evidencia que esse intermediário tem um importante papel na explicação da adoção de
portais governamentais, que facilitam a coordenação entre os ofertantes dos portais e seus usuários.
Por fim, no aspecto de desconhecimento do tipo de informação disponibilizada pelos
portais públicos, associa-se limitações quanto a desenvoltura para utilização especifica dos
mesmos, ou seja, desconhecer endereços, estratégias de consulta e extração dos dados. Entretanto
apesar desse discurso, há interesse geral manifesto na capacitação digital, nos mesmos moldes
evidenciados e interpretados por Fernandes, Spagnuolo e Nascimento (2017). Sobre essa última
questão são apresentados os seguintes trechos:
"[A]gora assim, eu acho que pra mim fazer parte do conselho eu era pra ter treinamento
né?! o que que eu podia fazer como era que eu entrava em internet pra ver as coisas, mas
é uma coisa que me convidaram a gente vem, num sabe, num sabia o que que ia acontecer
aqui que eu achava que conselho era completamente diferente" (Entrevista nº 12,
municipal, gestão, interior).
"Primeiro que, entenda, uma irmã nossa que mora na área rural, não sabe, não entende, né
isso!? Por isso que eu digo que a capacitação é importante por isso, ele pode não
saber...(...) Ele não pode mexer no computador, mas a pessoa no que está dando aquela
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capacitação, ele tenta entender, faz a pergunta, né isso!? Tudo isso é de alta importância,
porque os nossos irmãos eles não têm condições de entrar na internet, são pessoas que tem
inteligência, mas não têm o conhecimento, né isso!? De operar um computador. Mas eles
perguntando, (...) tanto ele entende como se você explicar ele entende (Entrevista nº 9,
municipal, usuário, interior).

6.7.2 Fatores específicos
Além dos aspectos gerais dos fatores que diminuem a difusão da transparência pública
no controle social do SUS, também foram identificados dois aspectos específicos. O primeiro diz
respeito ao reconhecimento de que o conselho de saúde em funcionamento adequado já exerce a
função especifica de uma dimensão de abertura governamental (transparência local), ou seja, as
reuniões dessa instituição são arenas públicas capazes de repassar informações sobre o sistema de
saúde local, de modo que o conselheiro de saúde se encontra em uma situação de (aparente)
suficiência de conhecimento da realidade na qual atua. Daí, torna-se desnecessária a consulta aos
portais governamentais ou, no mínimo, se insere um desincentivo para a utilização da transparência
mediante instrumentos computacionais.
Essa transparência local, durante as reuniões dos conselhos de saúde, da perspectiva do
conselheiro representante da gestão, é subsidiada pelo repasse de informações do cotidiano da
gestão em saúde, exemplificativamente ofícios e mensagens eletrônicas recebidos, pactuações
interfederativas mediante preenchimento de sistemas informatizados na internet, visitas de
fiscalização de outras instâncias, etc.
Por outro lado, na visão dos conselheiros representantes dos usuários, essa
transparência local surge de maneira periódica por conta da exigência legal de prestação de conta
quadrimestralmente, embora haja críticas quanto ao pouco tempo disponibilizado para análise da
documentação. Todavia, foi ressalvado que a mesma documentação ou qualquer outra de interesse
do conselheiro se encontraria disponível para consulta e copia nas dependências da secretaria de
saúde.
Outra explicação para o fator de transparência local reside no fato deles não procurarem
ter acesso por conta própria por esperarem que informação seja disponibilizada pela gestão local
do SUS, dificuldade também apresentada no estudo de Wolmer e Falk (2006). Esse achado da
apatia ou ausência de iniciativa do conselheiro na adoção da transparência pública também foi
relacionada a relação de dependência que se cria entre os conselheiros, de maneira que os
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conselheiros menos capacitados esperam, aguardam ou confiam na iniciativa e na atividade de
outros conselheiros mais experiente ou atuante.
O segundo aspecto específico de diminuição de difusão da transparência pública diz
respeito a realidade dos problemas dos serviços de saúde locais, que se apresenta como importante
determinante da não utilização dos instrumentos de transparência pública no discurso da quase
unanimidade dos entrevistados. Surge com um peso expressivo o discurso de que as diversas
dificuldades observadas no funcionamento dos estabelecimentos de saúde pública locais dominam
a agenda de discussões e deliberações dos conselhos de saúde. No mesmo sentido, Bispo Júnior e
Sampaio (2008) identificaram que a organização e o funcionamento dos serviços de saúde foram a
temática que mais ocupou a pauta de discussão dos conselho municipal de saúde estudado.
Observa-se que a visão predominante do papel do conselheiro é buscar melhorias para os serviços
locais, especialmente aqueles por eles conhecidos ou denunciados por moradores. Esse aspecto foi
evidenciado de maneira semelhante pela pesquisa de Wolmer e Falk (2006).
Nesse caso, o pressuposto é de que esses problemas locais não estão na realidade virtual
da internet, mas se baseiam nas reclamações oriundas do público usuário. Diante desse contraste,
foi enfatizado que o portal governamental, quanto aos serviços de saúde, encontra-se com
informações descasadas da realidade ou evidencia apenas a propaganda ou discurso favorável do
gestor, como simples anúncios públicos.
Outro aspecto desse padrão de atuação do conselheiro se expressa no predomínio de
realizações de tarefas de fiscalização do funcionamento dos serviços público de saúde, de certa
forma desconsiderando as atividades administrativas da secretaria de saúde. Similarmente, Lopes,
Silva e Martins (2016) reconhecem que, apesar dos conselhos de saúde serem instituídos para
executar várias atribuições como proposição e acompanhamento de políticas públicas, controle
orçamentário e fiscalização da gestão e das unidades de saúde, há predominância desta última.
Assim, o importante para o conselheiro é verificar o cumprimento da carga horária por
parte dos profissionais de saúde, o horário de funcionamento do estabelecimento de saúde, a falta
de medicamentos, de profissionais, ou de materiais para prestar assistência, a falta de transporte de
pacientes ou profissionais, as dificuldades de marcação de consultas ou exames diagnósticos
especializados.
É presente no discurso coletivo o destaque que se dá ao contato pessoal do conselheiro
de saúde, especialmente os representantes dos usuários e dos profissionais, com o público usuário
90

do sistema para escutar as necessidades da comunidade. Contato esse frequentemente diário por
questões corriqueiras e cotidianas e conhecimento direto de diversas naturezas de reclamações.
Assim, manifesta-se a situação dos conselheiros serem procurados para recebimento
de reclamações e denúncias pela população, especialmente aqueles representantes dos usuários.
Nesse sentido, atuam na pratica como mediadores alternativos de questões típicas dos órgãos de
ouvidoria pública.
Além disso, o contato dia a dia com os problemas dos serviços públicos de saúde é
reconhecido como aprendizado para aperfeiçoar a atuação de conselheiro, pois possibilita
oportunidades de vocalização dessas demandas durantes as reuniões do conselho e, conforme o
caso, de experiencia da forma que esses casos foram resolvidos pelo gestor público. Afinal, foi
manifesto que esse aprendizado do conselheiro também é fonte de sugestões ao gestor para a
solução dos problemas.
A combinação dos aspectos específicos - transparência e problemas locais - como
limitadores da difusão dos instrumentos de transparência pública no controle social do SUS sugere
que essa participação social se utiliza, essencialmente, da transparência pública na perspectiva prémoderna, por se basear na observação participante e no contato pessoal, segundo classificação
elaborada por Meijer (2009), consoante se verificada dos excertos:
"Pra alguns conselheiros eles acham que tem que ta dentro do posto pra ver se funcionários
tão trabalhando. Acha que se tiver, digamos chegar 7 horas da noite o posto tem que tá
aberto, pra poder como é que se diz o médico e os funcionários atender" (Entrevista nº 2,
local e regional, usuário, capital).
"O que importa mais é o contato com as pessoas, pouco são usados as ferramentas dele lá
para a gente trabalhar, sabe, porque o que interessa, assim, entre aspas, né, porque a gente
tem essa resolução aqui, isso aqui para eles praticamente não existe, essa demanda aqui.
(...) então a gente recebe essa demanda todinha aqui, isso aqui a maioria delas não tá no
site" (Entrevista nº 2, local e regional, usuário, capital).
"[O] dia a dia é muito aprendizado porque você tá vivenciando aquilo, a televisão é um
anúncio, a internet é um anuncio, já o dia a dia você vivenciando você se torna mais
aprendizado por que (...) você procura as soluções, você vivencia aquilo junto com a
pessoa" (Entrevista nº 8, municipal, usuário, capital).
"[C]ada um apresenta um problema que está existindo, que está precisando ser atendido,
ser feito, realizado nas comunidades, quer dizer, os que não tem um médico, se não tem
um medicamento, se deixou de fazer um atendimento por falta de matérias né isso!?
Porque tudo isso é trazido por esses conselheiros para que a secretaria, falta o transporte,
para que a secretaria tome uma posição (...). Chegar aqui, a gente chega, pergunta né, o
que vai haver, se tem alguma coisa programada, mas “eu estive na internet e vi isso aqui
para o conselho, para a saúde”, não, isso ai não existe, agora existe assim, todos àqueles
conselheiros que vem para as reuniões, ele traz os problemas da sua comunidade e aqui é
discutido, certo?" (Entrevista nº 9, municipal, usuário, interior).
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Para fins desta discussão, sumariza-se essa classificação de Meijer (2009), que se
baseia em três dimensões: sociedade, governo e transparência. A transparência na perspectiva prémoderna é caracterizada pela união espaço e tempo na sociedade, pelo governo personalizado, e
pela transparência sendo a própria realidade sem intermediários. Por outro lado, a transparência
pública aqui estudada é representativa da perspectiva moderna, que se caracteriza por um
distanciamento tempo e espaço na sociedade, por um governo centralizado, e por uma transparência
mediada por computador que reflete a realidade.
Diante de todo o exposto, questiona-se em qual das duas perspectivas atuam os
conselheiros de saúde, tendo em conta inclusive todo o espectro de gradação entre essas duas
posições. Caso os fatores específicos sejam dominantes então a atuação dos conselheiros se
enquadra na perspectiva pré-moderna, sendo necessário uma atuação mais profunda nas normas e
valores do sistema social para promoção da transparência pública por meio de portais
governamentais.

6.8

Contribuições para o aumento da difusão da transparência pública
Sobre os encaminhamentos que surgem da análise do conjunto de entrevistas, são

traçadas algumas breves considerações a seguir. Inicialmente, ressalta-se que para composição
deste tópico as ausências serão explicitadas primeiro.
Assim, foi identificada a ausência de adoção do instrumento da transparência passiva,
previsto na Lei de Acesso à Informação. Conforme apresentado anteriormente, houve uma
exaustiva enumeração dos tipos de portais adotados, porém os entrevistados não se manifestaram
sobre a adoção de um pedido de solicitação de informações. Com isso, sugere-se que há espaço
para uma maior divulgação desse instrumento e seu possível papel no exercício do controle social
do SUS, o que se demonstra como significativa oportunidade de atuação aos agentes de mudança
que possuem como missão institucional a disseminação desse instituto.
Na sequência, passa-se ao encaminhamento observado mais relevante no contexto da
difusão dos instrumentos de transparência pública, que também se faz presente em análises mais
amplas do controle social do SUS: a necessidade de capacitação dos conselheiros de saúde para
fins de adoção da transparência governamental no exercício do controle social. Nesse sentido, essa
capacitação específica, atuando no âmbito da cidadania virtual, alinha-se com a seguinte afirmação:
Frente à existência de uma profusão de informações, é premente se desenvolver a
habilidade para decidir como e o quê se quer obter no mundo virtual, como processar os
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resultados obtidos e, por último, como usá-los para concluir a tarefa especíﬁca que
motivou a busca de informação (Anjos e Ezequiel, 2011, p. 72).

Como referenciado anteriormente, a capacitação adequada dos conselheiros de saúde
inclui diversos aspectos de sua atuação, não apenas a questão da adoção da transparência pública.
De fato, a maioria das manifestações diziam respeito a uma capacitação mais genérica, embora
tenham ocorridos relatos que reconheceram a importância dos portais governamentais,
especialmente que tratem de informações financeiras, para um aperfeiçoamento da função de
conselheiro de saúde.
Outros encaminhamentos de ordem mais técnica surgiram nos diálogos estabelecidos
com os conselheiros de saúde. A primeira foi a acessibilidade insuficiente dos portais
governamentais, por conta da dificuldade de navegação no sítio eletrônico em suas diversas
páginas. A outra consideração diz respeito a possibilidade de formatos de portais eletrônicos ou de
aplicativos específicos para visualização das informações em celulares ou tablets, ou seja, a
promoção da característica de multiplataforma para a transparência pública.
Por fim, um encaminhamento necessário seria a disposição do gestor público de manter
as informações disponibilizadas nos portais governamentais atualizadas, especialmente
informações sobre ações e programas desenvolvidos pela administração pública, bem como sobre
o alcance de metas de desempenho da gestão. Reconhece-se que a atualização das informações e a
disponibilização tempestiva das mesmas preferencialmente devem ser acompanhadas de
comentários e justificativas pelo gestor quando do eventual não cumprimento de objetivos.

6.9

Conclusão do capítulo
O estudo da difusão da transparência pública no controle social do SUS é uma

abordagem alternativa de verificação da interseção existente entre esses dois conceitos, conforme
apontado na introdução desta dissertação. Em referência à outras pesquisas que também avaliaram
essa relação, é oportuno apresentar as conclusões da análise empírica de Welch (2012). Nesse
artigo, o autor caracteriza a relação da transparência pública com a participação social da seguinte
maneira: os portais governamentais representam a estratégia de provisão de informações de
maneira explícita, indireta e unidirecional; por outro lado, os canais de participação social atuam
como uma estratégia contextualizada, direta e bidirecional. A segunda estratégia, proeminente em
contexto da burocracia política forte, implica que os órgãos públicos reagem às pressões externas
simultaneamente respondendo as demandas informacionais e mantenho o controle sobre a
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informação. Assim, entende-se que essa segunda estratégia compreende o que foi denominado de
transparência local do conselho de saúde.
Além disso, as evidências empíricas desse autor, com base em uma enquete nacional
de gestores municipais nos Estados Unidos, sustentam um efeito positivo da participação
acarretando maior transparência, mas não foi evidenciado que maior transparência leve a uma
maior participação no órgão público. O autor ressalta que esse achado aumenta o entendimento dos
mecanismos subjacentes a abertura governamental e recorda que, nas pesquisas sobre regulação, a
disponibilização voluntária de informações exerce influência no sentido de reduzir - não de
aumentar - a pressão política.
Por seu turno, em avaliação de várias experiências de utilização das TIC em um
contexto de abertura governamental, Bertot, Jaeger e Grimes (2010) selecionam alguns importantes
fatores para uma estratégia de implementação da política de transparência pública, que influencie
sobremaneira a sociedade para uma cultura de transparência. Esses aspectos principais são: (1)
acesso às tecnologias de informação e comunicação, pois a medida que aumenta esse acesso,
maiores são as conexões entre os diferentes setores da sociedade e mais interconexão social
significa maior habilidade da sociedade em atuar na promoção de benefício sociais como a
transparência; (2) confiança, pois as pesquisas têm mostrado que a provisão de maior acesso à
informação governamental por meio das TIC aumenta a confiança no governo entre os cidadãos;
(3) empoderamento, pois a utilização das TIC no sentido de aumentar o engajamento dos cidadãos
possibilita que eles serão capazes de participar em outras iniciativa de abertura governamental e
promove um suporte cultural pela transparência pública; (4) capital social, as redes de relação
social e as afiliações em uma sociedade podem colaborar para promover bem-estar social se
beneficiariam do aumento do acesso à informação pública por meio das TIC; e (5) aceitação da
transparência pública pelo burocratas, pois qualquer iniciativas dessas tem maior impacto cultural,
se receber apoio dos agentes do Estado, que idealmente deve ser demonstrado aos cidadãos.
Para finalizar este capítulo dos resultados e discussão, apresenta-se o produto do
exercício analítico depreendido do cotejamento entre os diversos atributos avaliados no conjunto
de entrevistas com os fatores de contexto, tendo em vista algumas generalizações do modelo de
difusão de inovações. Esse produto compreende a formulação dos padrões de características
determinantes dos conselheiros adotantes e dos não adotantes dos instrumentos de transparência
pública.
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Dessa forma, primeiramente, explicita-se o padrão de características dos conselheiros
adotantes. Em geral, os conselheiros que adotaram tendem a ter mais tempo atuando como
conselheiro. Ressalta-se que o tempo de atuação como conselheiro é um fator importante para a
qualificação da própria atuação no sentido de acúmulos de conhecimentos e práticas que promovam
maior efetividade do controle social. Os conselheiros representantes dos profissionais estão mais
relacionados comparativamente a utilização de algum instrumento de transparência, o que pode ser
reflexo da própria escolaridade e renda. A utilização por parte desses profissionais os vincula de
um lado às suas instituições de origem e por outro aos sindicatos, independente do vínculo essa
origem promove ou motiva a utilização. Os segundos em utilização são os representantes dos
usuários e a maioria dos representantes da gestão não usam. Aqui retoma-se a hipótese de diferença
socioeconômica entre profissionais e usuários e se destaca a tese de que a própria gestão não
necessita de transparência por ser ela mesma a fonte de produção, guarda e oferta das informações.
A maioria observou a utilização da transparência nas reuniões dos conselhos e tiveram
conhecimento basicamente por relações interpessoais de âmbito profissional, as quais são mais
importantes na tomada de decisão para fins de utilização. Enfim, a maioria dos conselheiros
adotantes também foram contatados por algum agente de mudança, notadamente o Conselho
Estadual de Saúde, o que também promove a difusão dos instrumentos de transparência.
O outro padrão de características sintetiza os atributos e suas relações relacionados aos
conselheiros de saúde não adotantes. Nessa situação, os conselheiros tendem a ter menos tempo
atuando como conselheiros de saúde. Além disso, em sua maioria, não observaram o uso dos
instrumentos de transparência, embora tenha conhecimento da existência deles, e não foram
contatados por agentes de mudança. Esses dois fatores tomados nesse sentido negativo justificam
a diminuição da difusão da transparência, naturalmente associados de outros fatores gerais de não
utilização da transparência, explicitados em tópico anterior. Metade dos não adotantes eram
usuários, caracteristicamente o segmento

de representação

socioeconômicas.
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difusão

da

transparência pública no controle social do SUS
O objetivo do presente trabalho é identificar os atributos da transparência pública, dos
canais de comunicação, do processo de decisão sobre adoção e do sistema social do controle da
saúde que afetam a difusão da transparência pública entre conselheiros de saúde. Assim, foi
determinado que a principal pergunta de pesquisa consiste em caracterizar e analisar como se
desenvolveu e o que determinou o processo de difusão da transparência pública no controle social
do SUS. Na sequência, buscar-se-á apresentar a resposta para essa pergunta, mediante explicitação
conclusiva dos resultados, acompanhada do enquadramento no debate científico sobre o problema
e da discussão dos avanços considerados. Finalmente, são abordadas as limitações da pesquisa e as
propostas de encaminhamentos futuros.

7.1

Sentidos da transparência pública
A dimensão da inovação, desdobrada em seus vários atributos, pode ser considerada

como a mais relevante das dimensões e simultaneamente o aspecto mais estudado quando se trata
de avaliação sobre determinado processo de difusão. Nesta dissertação, os atributos da
transparência pública invariavelmente estavam relacionados a características particulares de
páginas da internet mantidas por instituições governamentais, as quais continham informações de
interesse do conselheiro de saúde para dirimir alguma questão a ele apresentada.
Previamente a discussão de modo específico dos atributos, ressalta-se apenas breves
conclusões sobre os tipos de portais governamentais adotados e a respectiva finalidade de uso da
informação obtida neles. No geral, os sítios eletrônicos mencionados eram congruentes com outra
pesquisa que também abordou essa questão, o que sugere não haver um largo espectro de portais
de transparência com potencial de utilização pelos conselheiros de saúde, assim entende-se que o
perfil de adoção é particularmente restrito aos portais governamentais do poder executivo local e
federal, associado das instâncias superiores do controle social. Dessa forma, a criação de novos
instrumentos de transparência desvinculados desse grupo primário de portais pode significar a
ineficácia do novo instrumento.
Em relação às finalidades evidenciadas, entende-se que elas foram parcialmente
compatíveis com estudos anteriores, pois os presentes resultados apontam para uma maior
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relevância dos aspectos de funcionamento dos serviços e de controle de despesas para justificar a
adoção da transparência, no lugar da finalidade de uso para atividades meramente administrativas
apontadas nesses estudos. A diferença pode ser explicada pelo lapso temporal entre as pesquisas,
assim o tempo transcorrido promoveu a difusão de instrumentos de transparência com finalidades
mais direcionadas a atuação do conselheiro.
Neste ponto, inicia-se a apresentação dos aspectos conclusivos dos atributos da
transparência pública. De acordo com o marco teórico, a vantagem relativa, a compatibilidade e a
observabilidade atuam sinergicamente no sentido de induzir positivamente a difusão e, por
consequência, a adoção de portais governamentais. Mas, o atributo da complexidade apresenta
influencia inversa. Entre os conselheiros de saúde, a vantagem relativa foi vinculada a uma série
de qualificativos, a saber: rapidez, agilidade, canal direto, confiabilidade, facilidade e
exclusividade. Todas essas características atuaram no sentido de possibilitar a adoção da
transparência pública. Essa caracterização encontrada para a vantagem relativa indica uma
conformidade com a generalização prevista no modelo teórico bem como com os outros estudos
empíricos. Assim, conforme o conjunto dos entrevistados, foram observadas propriedades que
significam a evidenciação desse atributo na realidade da difusão da transparência pública. De fato,
entende-se que os gestores mantenedores de portais devem se certificar de não estarem
simplesmente com portais replicadores acríticos de informações alheias para não passarem a
influenciar negativamente a adoção da transparência, pois reconhece-se que a administração
pública como fonte e disseminadora de variadas informações de interesse público, mediante a
manutenção de sítios eletrônicos em conformidade com padrões de acessibilidade, apresenta efeito
promotor de difusão de natureza praticamente intrínseca.
Quanto ao atributo da compatibilidade, considerado pelas pesquisas como o mais
influente dos atributos, foi verificado que a percepção dela pelos conselheiros de saúde era
compreendida com manifestações que destacavam ter ajudado ou ter atendido a necessidade do
conselheiro, ou seja, era a informação que o mesmo precisava naquela situação vivenciada. Nesse
sentido, insere-se a importância de manutenção dos portais governamentais atualizados e
orientados aos interesses dos conselheiros de saúde para que haja influência do atributo
compatibilidade e continuidade da adoção da transparência pública. Com isso, entende-se que, em
termos gerais, esses interesses estão relacionados aos aspectos de funcionamento dos serviços de
saúde, de contratação de profissionais, materiais e equipamentos, de condução de obras públicas,
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e de recursos financeiros executados no setor. Assim, sugere-se que esse grupo de aspectos são os
mais propensos a determinar a adoção da transparência pública, no contexto de discussão sobre o
atributo da compatibilidade.
O atributo da complexidade dialoga com a questão da acessibilidade, notadamente com
características de funcionalidade de utilização dos portais eletrônicos do governo à medida que
permitem simplicidade de consulta, visualização ou extração de informações. Da análise realizada,
evidenciou-se que as informações consultadas a partir dos portais governamentais adotados foram
consideradas compreensíveis e de fácil acesso no geral. Assim sendo, o atributo da complexidade
se apresentou no sentido de promover a difusão da transparência. Dos relatos ocorridos, destaca-se
a existência de páginas intuitivas e autoexplicativas, embora também tenham sido identificados
casos de dificuldade de uso, superada com ajuda de terceiros. Enfim, entende-se que essas
características apresentadas para o atributo em questão implica a relevância de padronização no
formato desses portais, pois permitiria uma diminuição da influência desse atributo por
proporcionar uma mais rápida familiaridade do conselheiro na adoção de outros portais de
interesse.
Por último, o atributo da observabilidade apresentou uma evidenciação regular, pois
não foi considerada comum a oportunidade de demonstração do uso da transparência publica pelos
conselheiros de saúde. Todavia é fato que a observabilidade foi demonstrada parcialmente do
conjunto de relatos, mas entende-se que seu efeito geral seja diminuído tendo em vista a pouca
prevalência desse atributo. Assim, das quatro características da inovação estudadas, sugere-se que
a observabilidade possua o maior campo de atuação para os atores interessados na difusão da
transparência pública no controle social do SUS. Por evidente, a maior percepção desse atributo
depende de um processo que se inicia com uma abordagem marcante do agente de mudança e que
compreenda alguma motivação para que haja menção continuada das vantagens da utilização dos
portais governamentais, nos ambientes de reunião do controle social do SUS, para qualificação da
atuação do conselheiro de saúde, com o desenvolvimento de autonomia em relação ao fluxo de
informações controlado apenas pela gestão ou pela mesa do conselho de saúde.

7.2

Sentidos dos canais de comunicação e do processo de decisão
Os atributos dessas duas dimensões serão abordados conjuntamente tendo em vista a

proximidades das relações existentes, o que também facilita a compreensão das conclusões
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apresentadas. Inicialmente, informa-se que essa abordagem pressupõe o sucesso da difusão da
transparência pública entre os conselheiros de saúde, a partir do conjunto de entrevistas realizado,
considerando a concretização do primeiro acesso e uso de um portal governamental. No exercício
de suas atribuições, o conselheiro de saúde está inserido na realidade do funcionamento dos
serviços de saúde, em um sentido é testemunha privilegiada dos problemas e dificuldades
enfrentados para a implementação da política de saúde, especialmente no contexto de determinados
estabelecimento de saúde. Em outro sentido, o conselheiro de saúde se encontra acessível pela
comunidade e é procurado por usuários ou profissionais para recebimento de reclamações sobre
inadequações das ações ou serviços prestados na área da saúde pública do município. Por fim, em
uma terceira forma de desenvolvimento das funções de conselheiro, as reuniões do conselho de
saúde também são fontes primárias de conhecimento, oportunidades para ciência de fatos ocorridos
na gestão os quais alertam o conselheiro para uma determinada questão do sistema de saúde.
A partir desses possíveis desdobramentos da realidade, surge no conselheiro de saúde
a necessidade de obtenção de uma informação específica que sirva para dirimir o problema
observado, repassado ou relatado (três vias de percepção). Esse momento é considerado como a
situação fomentadora de todo o processo de difusão da transparência pública no controle social do
SUS. Estabelecida a necessidade informacional, o conselheiro de saúde, por evidente, pode se
utilizar dos meios tradicionais de verificação do problema e discuti-lo em encontro apropriado, no
âmbito do conselho de saúde, sem a interferência dos instrumentos de transparência pública, porém
essa alternativa não será discutida na sequência.
Nesta dissertação, entretanto, interessa a adoção dos instrumentos de transparência
pública para a equalização da necessidade de informações do conselheiro de saúde. Em geral, o
conhecimento da existência da transparência, mediante a identificação de um portal governamental
específico, ocorreu mediante o repasse de informações de uma pessoa próxima do sistema social
do conselheiro, caracterizando a utilização da rede de relações interpessoais para a concretização
da primeira etapa do processo de difusão. Naturalmente, esse repasse já era contextualizado com
outras informações que sugeriam fortemente ao conselheiro de saúde a materialização das
expectativas de uso dos instrumentos de transparência pública informado como suficiente à
necessidade apresentada, ou seja, estavam dadas as condições para formação da disponibilidade de
adoção pelo conselheiro.
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Assim, consideram-se realizadas de maneira praticamente conjunta as etapas de
conhecimento e persuasão do processo de decisão sobre a adoção da transparência pelo conselheiro.
Em consequência, esse futuro adotante da inovação encontra-se prestes a proceder com a
implementação. Afirma-se anteriormente que essa etapa se materializa com o auxílio de recursos
materiais específicos, como acesso à internet e computador disponíveis. Além disso, o conselheiro
deve estar em uso das páginas do portal governamental informado. Geralmente, esses portais
estavam vinculados diretamente ao poder executivo ou a alguma instância do controle social
estadual ou nacional. Tais instrumentos caracterizam, por consequência, a adoção da transparência
na modalidade ativa, pois não foi evidenciada a adoção da modalidade de transparência passiva.
A partir da análise do conjunto de entrevistas foi identificada a utilização da
transparência ativa para finalidades diversas. Esquematicamente, esses usos podem ser
consolidados em alguns padrões de obtenção de informação: para aperfeiçoamento do exercício da
função de conselheiro, para controle da atividade profissional dos servidores da saúde, para
acompanhamento da gestão municipal e para controle da destinação dos recursos financeiros. De
fato, considera-se que esses padrões de finalidade são reflexos das questões relevantes dos serviços
de saúde que exigem do conselheiro de saúde a necessidade de obter determinada informação.
Por fim, encontra-se o conselheiro de saúde em posse de uma informação relevante
para a discussão de uma questão no âmbito do controle social do SUS, obtida a partir da adoção de
um portal da transparência pública. Além da utilização da informação para atividades de
capacitação e aperfeiçoamento para qualificar a atuações dos demais membros do conselho,
verificam-se outros usos de maior repercussão coletiva. Em regra, a adoção da transparência
pública e o uso feito dela no ambiente do conselho de saúde acarretou a atuação repressiva sobre
condutas inadequadas ou ineficazes da gestão municipal de saúde. Com isso, foram providenciadas
medidas saneadoras da questão, com consequências definitivas ou, pelo menos, preventivas sobre
ações futuras da gestão por conta dessa abordagem do conselheiro de saúde. Assim, considera-se
delimitada a abordagem conjunta proposta das duas dimensões da difusão da transparência pública,
na qual foram destacados todos os elementos que caracterizaram o sucesso da utilização, na
sequência serão discutidos de forma breve os sentidos dos atributos dos canais de comunicação e
do processo de decisão naquilo que não foi utilizado para formulação dessa abordagem.
Quanto aos canais de comunicação, evidencia-se que a determinação que os canais
interpessoais apresentam na difusão da transparência pública em todas as etapas do processo de
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decisão, não apenas na etapa de persuasão, é um fator limitador dessa difusão. Assim, configurase de relevância a realização de campanhas publicitárias nos meios de comunicação de massa que
promovam a difusão dos instrumentos de transparência, em especial na modalidade passiva,
acompanhadas de cursos de capacitação que ofereçam treinamentos com ênfase na experiência de
uso de portais governamentais, considerados de maior interesse pelos conselheiros de saúde.
Em relação ao processo de decisão sobre a adoção da transparência pública por
conselheiros de saúde, conclui-se pela existência de três diferentes maneiras de concretização da
etapa do conhecimento: ativa, passiva e autônoma. A ativa se refere a as situações nas quais o
conselheiro buscou a informação na realidade próxima do seu círculo social; a passiva se realiza
quando o conselheiro, ao participar de eventos próprios do controle social do SUS, fica ciente do
instrumento; na autônoma, a busca por informação aconteceu por mecanismos de pesquisa na
internet com acesso direto ao portal previamente desconhecido. Ainda sobre a etapa do
conhecimento, os principais fatores limitadores da passagem dessa etapa paras as seguintes se
referem a ausência de acesso à internet e ao computador ou por ausência de habilidades pessoais
de inclusão digital. Especificamente quanto à etapa de implementação, configura-se o momento de
maior importância no que se refere a interatividade das características do portal com as
necessidades informacionais do conselheiro de saúde, de tal sorte que fatores de acessibilidade e
orientação para o usuário são marcantes para a adoção dos instrumentos de transparência pública,
como produto dessa interação ocorrida nessa etapa do processo de decisão. Por fim, entende-se que
a experiencia de uso criada molda a satisfação com uso em conformidade com a prévia expectativa
de uso dos portais governamentais, o que sinergicamente determinam a etapa de confirmação ou
continuidade de uso, conforme verificado empiricamente em pesquisas anteriores.

7.3

Sentidos do controle social do SUS
O papel dos agentes da mudança, analisado especificamente como promotor da difusão

da transparência pública, demonstrou-se insuficiente, o que, na prática, caracteriza uma importante
limitação à efetividade do processo de adoção dos instrumentos de transparência pública pelos
conselheiros de saúde. Além disso, observa-se que atores do setor educação foram mais atuantes
nesse papel do que os próprios atores do setor saúde. Também foi identificado que o Conselho
Estadual de Saúde possui importância central no exercício da função de agente da mudança, em
particular quando se verifica a sua atuação como promotor de mudanças estruturais no controle
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social analisado relacionadas a alterações das regras eleitorais dos conselhos de saúde com
colocação de conselheiros usuários na cadeira de presidente mediante eleições diretas, segundo
alguns relatos. Apesar disso, não se pode olvidar do papel que pode ser exercido pelas instituições
públicas que possuem como missão a promoção da transparência e do controle social do governo.
É preocupante que nenhuma instituição com essas características tenha sido mencionada por ter
exercido o papel de promotor da difusão da transparência no grupo de conselheiros entrevistados.
Além disso, nos poucos casos de utilização das oportunidades de contato, no qual foi disseminada
a existência, o funcionamento e a finalidade de uso de algum portal da transparência, esse contato
foi considerado superficial, não suficiente de promover um conhecimento necessário a efetiva
adoção desse instrumento. Em suma, entende-se que o conjunto de atores institucionais
interessados na difusão da transparência pública possui ampla margem de atuação a ser trabalhada,
notadamente mediante o repasse permanente de incentivos a utilização dos instrumentos de
transparência e a realização de cursos de treinamento para uso dos mesmos junto aos conselheiros
de saúde.
Por seu turno, sobre as consequências da adoção da transparência pública, o principal
achado diz respeito a simultaneidade de efeitos desejados e indesejados da utilização das
informações disponibilizadas pelos portais governamentais. Não foram evidenciados efeitos
considerados como indiretos ou não antecipados. Em conclusão, entende-se que uma forma de
minorar as ocorrências de consequências indesejadas reside na tarefa permanente de capacitação
dos conselheiros de saúde, especialmente quando da utilização de inovações. Dessa forma, a
capacitação mencionada deve incidir tanto sobre a formação geral do conselheiro de saúde sobre
suas funções, responsabilidades e atribuições; quanto sobre uma formação específica dirigida para
a inclusão digital do conselheiro que acarrete o surgimento de habilidades necessárias para a
experimentação e compreensão dos portais governamentais.

7.4

O contexto da difusão da transparência no controle social do SUS
Os fatores de contexto determinantes da difusão da transparência pública foram

classificados de acordo com a sua proximidade ou não a realidade social própria do controle social
do SUS. Assim, os fatores gerais são aqueles inerentes as condições econômicas e sociais da
população brasileira em geral. Esses fatores são a limitação ao acesso à internet, a insuficiência de
habilidades técnicas para uso de equipamentos de informática e o desconhecimento da existência
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de portais governamentais que contivessem uma informação necessária. Tratados de maneira
conjunta, conclui-se que esses impõem obstáculos à inclusão digital dos conselheiros de saúde e,
por consequência lógica, à difusão da transparência governamental no controle social.
Os fatores específicos, como acima explicitado, dizem respeito a realidade do controle
social do SUS de maneira particular. Assim, determinam a difusão analisada as ações de
transparência local e a ênfase na solução dos problemas apresentados dos serviços de saúde pública,
ambas em sentido limitador desse processo de difusão. A transparência local, entendida como a
disponibilização de informações durante as reuniões do conselho de saúde, caracteriza a atuação
da gestão de saúde local em fornecer informações contextualizadas, mas com domínio dos assuntos
em discussão. Por sua vez, a predominância da discussão sobre os problemas de funcionamentos
dos serviços de saúde locais reflete a perspectiva fiscalizatória dos conselheiros de saúde e a
inserção comunitária desses atores junto a sociedade local. Enfim, ambos fatores contrastam com
a possibilidade de autonomia que a adoção de instrumentos de transparência pública poderia
permitir ao conselheiro de saúde nessas reuniões.
Ao finalizar esse tópico do contexto da difusão, apresentam-se, em suma, as
contribuições para o aumento da difusão da transparência pública, a quais recaem sobre a
necessidade: de divulgação dos portais governamentais, em específico sobre o instrumento da
transparência publica passiva, regulada pela Lei de Acesso à Informação; de capacitação específica
dos conselheiros de saúde para a utilização consciente dos diversos instrumentos de transparência
pública; de investimento e manutenção de estrutura de informática nos conselhos de saúde; e do
conteúdo dos portais governamentais estarem atualizados, com análises críticas pertinentes
elaboradas pela gestão pública, e disponibilizadas em formato acessível nas diversas plataformas
passíveis de uso desses portais.

7.5

O modelo de difusão da transparência entre conselheiros
Com base nas conclusões até aqui apresentadas, tendo em conta o conjunto de

entrevistas realizado e os pressupostos do referencial teórico (notadamente quanto a atuação do
agente da mudança), elabora-se um modelo de difusão da transparência pública entre os
conselheiros de saúde, que se inicia pela necessidade de informação do conselheiro, considerando
os sentidos dos principais componentes e atributos evidenciados nos tópicos anteriores, conforme
explicitado na figura a seguir:
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Figura 2 – Modelo de difusão da transparência pública entre conselheiros de saúde.

Fonte: Elaboração própria.

Como afirmado anteriormente, a necessidade de informação do conselheiro de saúde
conduz o processo de decisão sobre a adoção da transparência governamental, a qual, por sua vez,
origina-se por três vias de percepção do funcionamento do sistema de saúde local: observação,
repasse ou relato. Esses elementos em conjunto compreendem a situação fomentadora do processo.
Posteriormente, surgem três maneiras de se efetuar as etapas de conhecimento e persuasão: ativa,
passiva e autônoma. Tais formas implicam a identificação do portal da transparência a ser avaliado
quanto aos seus atributos de inovação. No caso de experiência de uso positiva, concretiza-se a
adoção simultaneamente a ocorrência das etapas de decisão e implementação do processo. Depois,
com as informações necessárias colhidas do instrumento de transparência, o conselheiro de saúde
apresenta a manifestação no plenário do conselho de saúde, o qual, após deliberação, conforma a
consequência da adoção da transparência governamental, que pode ser desejável ou não. Por fim,
caracterizada a etapa de confirmação ou descontinuação, pode-se observar os efeitos do uso da
transparência em medidas repressivas ou preventivas no funcionamento do sistema de saúde local.
Paralelamente a esse processo, destacam-se as funções que podem ser exercidas pelos agentes da
mudança para fins de promoção da difusão dos instrumentos de transparência pública.
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Diante de todo o exposto neste capítulo de conclusões, entende-se que a apresentação
desse modelo, como simplificado recorte da realidade, auxilia na compreensão de como se
desenvolveu e o que determinou o processo de difusão da transparência pública no controle social
do SUS. Por fim, consonante com a explanação de Jaeger e Bertot (2010), ressalta-se que, no
pressuposto de que os governos investem em transparência pública como estratégia de promoção
da cidadania, caso se busque argumentar sobre o quanto a transparência pode contribui para a
qualificação da participação social, os governos não devem apenas investir na dimensão
tecnológica dos portais ou no estrito cumprimento de determinações da LAI, mas também devem
implementar a política de transparência pública centrada na perspectiva das necessidades e
interesses do cidadão, ou seja, é necessário de fato enfatizar a dimensão humana da transparência.

7.6

Avanços
Além de eventuais avanços apresentados anteriormente neste capítulo, são reunidos e

destacados alguns avanços particulares oriundos desta dissertação. O primeiro diz respeito a
realização de um desenho de pesquisa que compreendeu uma abordagem em microescala do
fenômeno social e comunicacional da difusão da transparência, por abordar a perspectiva de
adotantes e potenciais adotantes desses instrumentos para fins de controle social. Outro avanço se
refere a discussão e caracterização do ambiente de atuação dos agentes de mudança passível de ser
transformado por esses agentes na medida em que se investem das funções necessárias para tanto.
Por inferência lógica, o terceiro avanço se insere na análise do aparente conflito entre as realidades
locais dos serviços de saúde como foco de atuação dos conselheiros de saúde e as possibilidades
de adoção dos instrumentos de transparência pública, discutida dentre os fatores de contexto. Como
consequência, para replicação teórica, o último avanço trata do desenho de uma interpretação
esclarecida desse fenômeno, mediante formulação de um modelo e seu contexto, a qual, tendo em
vista o arranjo federativo, pode basear o argumento de localizar quando esse conflito se resolve ou
se estabelece, para tanto, entende-se que se deve considerar como variável determinante a
complexidade do sistema de saúde local.

7.7

Limitações
Quanto às limitações, ressalta-se que não foram discutidas, na realização das

entrevistas, eventuais tentativas fracassadas de acesso ou de uso de portais governamentais,
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considera-se que isso não representa um viés pró-inovação do pesquisador, mas uma opção
metodológica que possibilitaria a análise das outras dimensões da difusão da transparência. Outra
limitação foi a não abordagem das categorias de adotantes na dimensão do tempo, a não
consideração aprofundada das estruturas social e de normas e valores, bem como a não avaliação
da atuação dos líderes de opinião, ambas na dimensão do sistema social.

7.8

Proposições
Para finalizar esta dissertação, são traçados comentários sobre encaminhamentos

futuros tanto para estudiosos quanto para gestores públicos e dirigentes do controle social do SUS.
Desse modo, surgem como propostas de agenda futura a repetição do estudo em outras regiões e
cidades do País, bem como com outros públicos-alvo; a avaliação das categorias de adotantes, da
curva de difusão e dos líderes de opinião no controle social; o estudo da influência da complexidade
do sistema de saúde local como determinante do conflito entre fatores específicos locais e adoção
autônoma de instrumentos de transparência pelos conselheiros de saúde; e a análise de fracassos
de adoção de portais governamentais. Ainda, no molde de projeto de intervenção, sugere-se o
desenvolvimento de estratégia de atuação para uma agente de mudança no sentido de promover a
difusão a transparência pública. Por seu turno, quanto a recomendações aos administradores
públicos em geral, sugere-se indicar permanentemente a existência e as vantagens da transparência
governamental; realizar treinamentos específicos para uso dos instrumentos de transparência
pública segundo necessidades locais; realizar campanhas de divulgação dos portais em canais de
comunicação de massa; estruturar os conselheiros de saúde e disponibilizar intermediário da
adoção; e realizar consultas de satisfação juntos aos conselheiros de saúde sobre as necessidades
de informações e avaliação de qualidade dos portais da transparência, para fins de orientar
alterações nos formatos dos sítios eletrônicos e dos dados disponibilizados.
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Anexos

9.1

Anexo I: roteiro de entrevista

Contexto.
Como é o trabalho de conselheiro de saúde?
Dimensão da Transparência pública, Componente Atributos.
Você percebeu alguma vantagem da utilização dos portais do governo para obter
informações para o exercício do controle social em relação a outras fontes de informação?
Você percebeu alguma compatibilidade dos portais do governo em relação a suas
necessidades de informação como conselheiro?
Você percebeu alguma dificuldade na utilização dos portais do governo?
Você já presenciou alguma atividade/debate/deliberação no conselho de saúde que se
utilizou de uma informação obtida por meio dos portais do governo?
Dimensão dos Canais de comunicação, Componente Tipos.
Como você ficou sabendo da existência dos portais do governo para o exercício do controle
social?
O que ou quem você diria que foi importante para que você avaliasse as vantagens e
desvantagens de utilizar os portais do governo?
Dimensão do Tempo, Componente Processo de decisão.
Como você descreveria o processo de decisão sobre a utilização ou não dos portais do
governo? O que você levou em consideração desde de quando teve o conhecimento inicial até a
decisão de usar ou não? Caso não utilize, apresente os motivos.
Dimensão do Controle social do SUS, Componente Atores.
Você foi contatado por algum órgão governamental que tivesse interesse em promover
algum portal do governo?
Você considera que os portais do governo são feitos tendo em vista as necessidades e
interesses dos conselheiros?
Dimensão do Controle social do SUS, Componente Consequências.
Como você percebeu as consequências da adoção dos portais do governo?
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9.2

Anexo II: categorias e códigos utilizados

Categorias principais

Códigos

Descrição
O portal da transparência do
município foi adotado.
O diário oficial do município foi
adotado.
O portal da secretária municipal de
saúde foi adotado.
O portal do Fundo Nacional de
Saúde foi adotado.
O portal do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde foi
adotado.
O portal do Conselho Nacional de
Saúde foi adotado.
O portal da Universidade Estadual
foi adotado.
O portal do Conselho Estadual de
Saúde foi adotado.
A Secretaria Executiva do
Conselho de Saúde foi utilizada
como intermediária.
O portal do Banco do Brasil foi
adotado.

PTM
DOM
SMS
FNS
CNES
INSTRUMENTOS
CNS
UE
CESAU
Secretaria Executiva
BB- FPM

1
2
1
1
1
5
2
1

Informações

6
1
A finalidade de uso foi obter
informações sobre...

Metas

1

Pgto Profissionais - FNS

3

Controle de pessoal - CNES

1
2
O conselheiro não observou o uso
da transparência governamental.
O conselheiro não percebeu
dificuldade no uso do portal
governamental.
O conselheiro percebeu
compatibilidade do portal
governamental.
O conselheiro percebeu uma
vantagem relativa no uso do portal
governamental.
O conselheiro observou o uso da
transparência governamental.
A rede de relacionamento
interpessoal foi preponderante na
difusão da transparência.

Não observou
Não complexo

Compatível

Vantagem Relativa
Observou
COMUNIC-CONHEC

1

2

Controle de verbas

ATRIBUTOS

2

Suprimento de fundo
Contratação
FINALIDADES

Frequência
absoluta

Interpessoal
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8
7

6

6
8
10

Categorias principais

Códigos

Descrição

Internet

Canais de comunicação de massa

TEMPO-PROCESSO

Processo de decisão

Não contato

SISTSOCIAL

Contato por agentes de mudança

Consequencias

2

3

7

6

13

15

Não sabe usar PC

5

Falta de tempo

1

Problemas locais

14

Acesso a internet
DESUSOS

A internet foi preponderante na
difusão da transparência
governamental.
Os canais de comunicação de
massa foram preponderantes na
difusão da transparência.
O conselheiro explicita detalhes do
processo de decisão sobre adoção
da transparência.
O conselheiro de saúde informa
ausência de contato pelo agente de
mudança.
O conselheiro de saúde informa
existência de contato pelo agente
de mudança.
O conselheiro explicita detalhes
das consequências da adoção da
transparência.

Frequência
absoluta

A razão da não adoção da
transparência governamental foi
apontada por...

Transparência local
Não tem PC

3
4
2

Não conhecimento da transparencia

5

Apatia do usuário

2

Estrutura CMS

1

Capacitação

15

Transparência como divulgação
ENCAMINHAMENTOS Acessibilidade
Multiplataforma
Atualização

O conselheiro discute, para a
promoção da difusão da
transparência, a necessidade de ...

2
1
2
2
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