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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo propor, através do estudo de caso sobre o fluxo 

de bens patrimoniais do Instituto Nacional de Câncer que atendem a Rede de 

Atenção Oncológica - (RAO) ou REDE CÂNCER em todo o território nacional no 

Brasil, um modelo de avaliação de fluxos de bens tangíveis de uma rede 

interorganizacional de âmbito público.  Os aspectos de fluxos tangíveis 

estabelecidos pela governança da rede determinam uma estrutura complexa, 

somente possível de ocorrer devido a trocas, complementaridades e relações de 

interdependências nos âmbitos das políticas públicas, conhecimento, ações e 

serviços de saúde e mobilização social. A ligação de atores distintos, em distantes 

locais, a todo o sistema, através do fluxo tangível estabelecido por sua governança, 

é responsável pela densidade percebida, embora se admita a existência de buracos 

estruturais entre o nível de importância atribuído ao fluxo tangível da rede e o 

desempenho operacional dos responsáveis por seu planejamento, controle e 

avaliação.  Para verificar este pressuposto, adotou-se a metodologia quantitativa, 

com a aplicação da Teoria dos Conjuntos Fuzzy, onde foram avaliadas as relações 

dialógicas, normas técnicas, flexibilidade, continuidade e atualizações dos fluxos 

tangíveis da rede. Quanto à finalidade, a pesquisa é descritiva. Quanto aos meios, 

trata-se de uma pesquisa participativa. As respostas obtidas pela aplicação de 

quinze questionários confirmam as suposições iniciais, indicando que o fluxo 

implantado ampliou a flexibilidade da rede e gerou resultados práticos e positivos, 

tais como: melhorias nas condições de trabalho e qualidade dos serviços prestados, 

aumento da produtividade, maior versatilidade e redução das barreiras burocráticas 

embora ainda existam buracos estruturais que precisem ser mais bem trabalhados 

em seu processo operacional. 

 

Palavras-chave: Redes Interorganizacionais, Governança, Gestão em Saúde, 

Teoria dos Conjuntos Fuzzy. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as objective to consider, through the case study on the flow of 

the patrimony of the Institute National de Cancer that take care of the Net of in 

Oncology Attention - (RAO) or REDE CÂNCER all in the domestic territory in Brazil, a 

model of evaluation of flows of tangible goods of a between organizations net of 

public scope. The aspects of tangible flows established by the governance of the net 

determine a complex structure, only possible to occur due the exchanges, with 

complementation and relations of interdependences in the scopes of the public 

politics, knowledge, action and services of health, social mobilization. The linking of 

distinct actors, in distant places, all the system, on through the tangible flow 

established the that it governance is responsible for the perceived density even so if 

it admits the existence of structural holes between the level of importance attributed 

to the tangible flow of the net and the operational performance of the responsible 

ones for its planning, has controlled and evaluation. To verify this estimated, a 

quantitative methodology through the application of the Theory of the Fuzzy Sets was 

adopted, where the relations based I dialogue on it, norms techniques, flexibility, 

continuity and updates of the tangible flows of Net, descriptive and participated 

researcher. The answers gotten for the application of fifteen questionnaires confirm 

the initial assumption, indicating that the implanted flow extended the flexibility of the 

net and had generated resulted practical and positive, such as: improvements in the 

work conditions and quality of the given services, increase of the productivity, greater 

versatility and reduction of the bureaucratic barriers even so still exist structural holes 

that they most need to be worked in its operational process. 

 

Word-key: Between Organizations Nets, Governance, Management in Health, Fuzzy 

Sets Theory. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância da dialética na compreensão dos processos históricos deriva 
exatamente do fato de que a história, ao nível dos conhecimentos presentes 
do homem, não pode ser reconstituída a partir da análise da multiciplicidade 
de fenômenos que a integram.  Entretanto, o homem pela práxis individual – 
“experiência original da dialética”, para usar a expressão de Sartre – intui do 
processo histórico aquela visão sintética capaz de dar unidade à 
multiplicidade.  É partindo dessa experiência original que se pode falar de 
dialética como instrumento de compreensão dos processos históricos. [...] o 
problema central da dialética é o conhecimento da totalidade do fenômeno 
histórico.  Essa totalização é um pré-requisito para a análise do 
comportamento das partes.  Assim, a oposição dos contrários somente tem 
significação como oposição das partes ao todo, do todo às partes e do todo 
a ele mesmo no curso de uma totalização. (FURTADO, 1964, p.15-16). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nas últimas décadas, diversos setores vêm rumando à formação de alianças 

estratégicas e à estruturação em redes interorganizacionais, as quais privilegiam a 

relação de troca de experiências e a difusão de conhecimentos. Nesse contexto, a 

gestão de políticas e programas públicos para o combate e controle do câncer no 

Brasil vem sendo realizada por meio de redes interinstitucionais e interdependentes 

complexas, objetivando a solução de problemas na esfera estratégica, de interação 

social e de comunicação dos diversos atores envolvidos.  

Desde a década de oitenta e, mais intensivamente, a partir da década de 

noventa, aqueles que atuam na política pública de saúde, vêm buscando a 

implantação de um modelo assistencial capaz de oferecer à população garantia de 

acesso aos serviços de saúde com equidade, a chamada saúde socializante. Neste 

aspecto, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um marco em 

relação aos direitos sociais. Com a sua promulgação, a área de saúde começou a 

ser entendida e estruturada não apenas de forma a assegurar à sobrevivência 

humana, mas como direito natural do cidadão ao bem-estar integral, conforme 

determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS ou WHO – World Heald 

Organization), implicando, isto, em um conjunto articulado de condições de vida 

biológica, psicológica, cultural, social e ambiental. 

A Constituição de 1988 estabelece que a saúde seja direito de todos e dever 

do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Estabelece também que são 

de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. Além disso, as ações e serviços públicos 

de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada e se constituir em 

um sistema único organizado de maneira descentralizada com direção única em 

cada esfera de governo. O atendimento deve ser integral, com prioridade para as 
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atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, dando destaque a 

um novo modelo de gestão pública: a de participação da comunidade. 

Conceitualmente a Constituição de 1998 fundou novo paradigma ao 

considerar a questão da saúde pública, coletiva e individualmente, como direito e 

questão de todos, sobre a qual os sujeitos tomam decisões, deixando de ser um 

negócio da doença, para se transformar em garantia da vida. No entanto, quando se 

trata de câncer, penetra-se no terreno da assistência de alta complexidade e de alto 

custo, composto por procedimentos que exigem incorporação de altas tecnologias e 

que não são ofertados em todas as unidades da federação. Neste caso, a 

estruturação e organização de uma rede nacional, como, também, de redes 

regionais, assumem grande importância, à medida que garantem o acesso a 

serviços críticos a todo cidadão, independentemente de sua localidade. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA (2011), o controle do câncer 

consiste em uma abordagem multidisciplinar, em que a prevenção nos níveis 

primários, à promoção da saúde no nível secundário e a detecção do câncer em fase 

inicial, vinculada à vigilância epidemiológica, análise e produção de dados técnicos e 

científicos sobre o câncer, têm papel preponderante na redução dos índices de 

incidência e mortalidade pela doença. 

Diante dessas considerações esta dissertação se propõe a avaliar o Instituto 

Nacional de Câncer e a Rede de Atenção Oncológica do Brasil – RAO ou REDE 

CÂNCER através dos fluxos tangíveis, especificamente aos relacionados a bens 

patrimoniais, estabelecidos pela governança da rede representada pelo próprio 

INCA.  

Entender a atenção oncológica no Brasil em rede nacional através de sua 

caracterização morfológica e estrutural é de extrema importância para administrar 

eficaz e eficientemente a mesma, garantindo-lhe todo um processo de gestão de 

qualidade através da determinação dos fluxos em suas diversas ligações. 

A determinação dos fluxos tangíveis torna mais fácil este processo de gestão, 

pois são as transações recorrentes estabelecidas pelos diversos atores que 

garantem o aprofundamento de suas articulações e dão o caráter sistemático, no 

que diz respeito às transações realizadas, além de representar um reforço da 

especificidade dos ativos envolvidos, como resposta à necessidade da ampliação do 

número e da qualidade dos serviços prestados.  
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1.2. PROBLEMA 

 

Como avaliar a atenção oncológica no Brasil através dos fluxos tangíveis, 

especificamente em relação aos bens patrimoniais, estabelecidos pela governança 

da REDE CÂNCER (RAO), o Instituto Nacional de Câncer?  

    

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Final 

 

Propor um modelo de avaliação da rede de oncologia no Brasil para o 

controle de câncer (REDE CÂNCER - RAO) quanto aos aspectos ligados aos fluxos 

tangíveis, especificamente em relação aos bens patrimoniais, estabelecidos pela 

governança da rede pública, o Instituto Nacional de Câncer.  

 

1.3.2. Objetivos Intermediários 

 

a) Identificar critérios de avaliação dos fluxos tangíveis, especificamente em relação 

aos bens patrimoniais, do INCA e da Rede de Atenção Oncológica no Brasil 

(REDE CÂNCER - RAO); 

b) Identificar a governança da atenção oncológica em rede pública no Brasil, o 

Instituto Nacional de Câncer e seu papel no estabelecimento dos fluxos tangíveis; 

c) Discutir a Teoria de Redes Organizacionais; 

 

1.4. HIPÓTESE 

 

Para orientar a pesquisa foram consideradas as seguintes hipóteses: 

a) A Teoria de Redes Organizacionais permite avaliar a atenção oncológica no 

Brasil em rede pública quanto aos seus aspectos de fluxos tangíveis; 

b) A Teoria dos Conjuntos Fuzzy é uma ferramenta capaz de levantar as variáveis 

subjetivas para a avaliação da atenção oncológica na rede pública do Brasil 

quanto aos seus aspectos de fluxos tangíveis, especificamente em relação aos 

bens patrimoniais, junto a sua governança; 
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c) O fluxo tangível, especificamente em relação aos bens patrimoniais, estabelecido 

para a rede por sua governança é responsável pela densidade percebida da 

rede; 

d) Existem buracos entre o nível de importância atribuído ao fluxo tangível, 

especificamente em relação aos bens patrimoniais, da rede e o desempenho 

operacional dos responsáveis por seu planejamento, controle e avaliação, na 

percepção de técnicos e gestores da REDE CÂNCER (RAO) ligados a sua 

governança. 

 

1.5. DELIMITAÇÃO 

 

A pesquisa delimita-se à criação de um modelo fuzzy para avaliação do INCA 

e da REDE CÂNCER (RAO) quanto aos aspectos dos fluxos tangíveis, 

especificamente em relação aos bens patrimoniais, estabelecidos pela governança 

da rede oncológica no Brasil, de abrangência nacional em todo o seu território.  

Em relação aos sujeitos da pesquisa, a pesquisa foi aplicada a técnicos e 

gestores da REDE CÂNCER (RAO) ligados a sua governança – o INCA.  

Quanto à questão temporal, os dados coletados se referem ao período mais 

contemporâneo, a partir da década de 80, e a aplicação da pesquisa ocorreu entre 

janeiro e março de 2011. 

 

1.6. RELEVÂNCIA 

 

O fato de a REDE CÂNCER (RAO) caracterizar-se pelo desafio de promover 

a articulação de diferentes atores em âmbito local, formular políticas, reorganizar 

ações e serviços, gerar e disseminar conhecimentos e mobilizar a sociedade na 

promoção, prevenção e controle do câncer partindo da visão do câncer como um 

problema de saúde pública interessa a todos os cidadãos brasileiros.  A rede 

formada – Rede de Atenção Oncológica (RAO) ou Rede Câncer tem para a 

resolução destes desafios, necessariamente, o envolvimento de um conjunto de 

saberes do Instituto Nacional de Câncer –INCA e faz com que a avaliação das 

percepções do segmento responsável pelo fluxo de bens tangíveis da rede, 

especificamente em relação aos bens patrimoniais, tão expressivos do ponto de 

vista econômico e social seja relevante para todas as instituições da rede e seus 
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gestores, para o governo, para a academia e para a sociedade em geral, uma vez 

que: 

a) a compreensão acerca dos fluxos e laços provocados pelos investimentos cada 

vez maiores, que não podem ser suportados unicamente pelo orçamento de uma 

única instituição poderá levar o gestor, independentemente do porte de sua 

instituição a refletir sobre a sua responsabilidade e compreender a importância da 

sua contribuição para a qualidade do serviço prestado atualmente e no futuro; 

b) a identificação da ocorrência de buracos estruturais na percepção dos atores 

pesquisados poderá levar ao reconhecimento da necessidade de alinhamento do 

conhecimento existente na rede acerca do tema explorado; 

c) poderá ensejar a ampliação dos debates acerca do fluxo existente, em que se 

discuta a necessidade de promoverem-se melhorias no mesmo à medida que se 

destaca o potencial colaborativo entre organizações, a fim de fornecerem respostas 

mais adequadas às demandas de serviços públicos com qualidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fundamentação teórica desta pesquisa abrange dois temas, que se 

interligam na busca de respostas para o problema proposto. Esses temas foram: 

Redes Organizacionais e Teoria dos Conjuntos Fuzzy.  

O tema Redes Organizacionais apresenta aspectos relacionados ao conceito, 

concentrando o foco na morfologia de constituição da rede, principalmente em 

referência ao fluxo de bens tangíveis e sua relação a laços e buracos estruturais.  A 

inserção de Governança como sub tema de Redes Organizacionais ocorreu pelo 

entendimento de que os problemas de saúde pública não podem ser resolvidos pela 

ação de uma única esfera, mas sim pela participação integrada de todos os 

interessados. 

O segundo tema, a abordagem da Teoria dos Conjuntos Fuzzy, se justifica 

pela importância que a ferramenta assume no trabalho, tendo em vista dar conta de 

tratar a subjetividade intrínseca presente na pesquisa. 

 

2.1. REDES ORGANIZACIONAIS 

 

Nas últimas décadas tem surgido um pluralismo teórico crescente nas 

ciências e, porque não destacar, no campo das teorias organizacionais. O termo 

crescente, empregado aqui, se refere ao fato de uma teoria suceder e superar a 

outra, à proporção de um ano para o outro, em ritmo constante e acelerado, 

facilitado pelo advento das tecnologias de informação.  

Muitas organizações, em função, principalmente, da complexidade 

apresentada pela emergência de novas formas organizacionais e pela turbulência 

ambiental existente, que demandam perspectivas analíticas diferentes das 

tradicionalmente encontradas na literatura, têm se voltado para a teoria de redes 

interorganizacionais, que procura dar conta da complexidade das novas formas de 

organização e das variáveis ambientais, sendo sua conceituação e caracterização 

de suma importância para o entendimento destes arranjos híbridos. 

O conceito de redes organizacionais, com uma abordagem nitidamente 

interdisciplinar, com contribuições da administração, economia, sociologia, 

antropologia, matemática, dentre outras ciências exatas e sociais, destacou-se como 

objeto de estudo a partir da década de 1970; expandiu-se, principalmente, pela 
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Europa na década de 1980 e consolidou-se como uma relevante tendência das 

economias capitalistas na década de 1990. 

Britto (2002, p. 345-388) estruturou a sua pesquisa sobre Redes 

Organizacionais em diversos estudos que abrangem o intervalo temporal de 1984 a 

2000 utilizando-se preponderantemente de bibliografia da literatura estrangeira, 

reflexo de um momento histórico determinado pelas mudanças do enfoque da 

política industrial e organizacional corroborado em Chetty e Wilson (2004), 

 

A emergência de novos e variados tipos de arranjos organizacionais 
acelerou-se especialmente a partir da década de 1970, quando as grandes 
empresas industriais sentiram a retração na demanda por produtos 
padronizados e despersonalizados. Assim, o grande porte dessas empresas 
e a sua integração vertical, ao mesmo tempo em que permitia ganhos de 
escala e de escopo, dificultava a sua flexibilização e a sua capacidade de 
adaptação à demanda solicitada pelos consumidores. Considerando que a 
partir da década de 1980 iniciaram-se as primeiras rodadas de liberalização 
das economias de quase todos os países, contribuindo para uma 
competição mais acirrada entre empresas de todas as partes do mundo. 
Embora o Brasil somente tenha iniciado sua abertura econômica na década 
de 90, outros países tiveram sua experiência liberal acelerada, de maneira 
que, em muitos casos, empresas nacionais altamente defasadas sentiram a 
necessidade de se modernizarem rapidamente ou correriam o risco de 
desaparecer diante da concorrência internacional. (CHETTY e WILSON, 
apud WEGNER et al., 2004, p.3). 

 

Um estudo de caso que pode ilustrar o argumento de Chetty e Wilson (apud 

WEGNER et al., 2004) é a experiência de reforma institucional realizada em regiões 

da Itália, entre a década de 70 e 90 estudada, analisada e registrada por Robert D. 

Putnam, em 1993 e 2005. Observa-se, portanto uma estreita relação entre a teoria 

de redes organizacionais e a questão de processos democráticos emergentes em 

todo o mundo.  

Putnam (2005, p. 19), por exemplo, pretendeu contribuir para a compreensão 

do desempenho, do que ele chamou, de instituições democráticas. O autor fez 

perguntas-chave e de grande relevância até os dias atuais, tais como: 

 

De que modo às instituições formais influenciam a prática da política e do 
governo? Mudando-se as instituições, mudam-se também as práticas? O 
desempenho de uma instituição depende do contexto social, econômico e 
cultural? Se transplantarmos as instituições democráticas, elas se 
desenvolverão no novo ambiente tal qual no antigo? Ou será que a 
qualidade de uma democracia depende da qualidade de seus cidadãos, e, 
portanto, cada povo tem o governo que merece? (PUTNAM, 2005, p. 19). 
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Neste aspecto, Furtado (1964, p.15), antes mesmo de Putnam, era exato 

quando observava “que a história, ao nível dos conhecimentos presentes do homem, 

não pode ser reconstituída a partir da análise da multiplicidade de fenômenos que a 

integram”. Ao discutir a importância da dialética na compreensão dos processos 

históricos, Celso Furtado destacava a idéia da existência de interdependência entre 

várias instituições em uma determinada etapa da história, que forma um todo.  

Já na década de 60, Furtado postulava que “ao tentar projetar no tempo 

essas interrelações, caminhou-se para a formulação de uma teoria das mudanças 

sociais, a qual levaria, necessariamente, à utilização progressiva de modelos sociais 

dinâmicos”. (FURTADO, 1964, p. 17-18). Ressaltava, ainda, que era importante 

reconhecer que “o processo de rápidas mudanças, que caracteriza a nossa cultura, 

reflete transformações intensivas que uma tecnologia em acelerado desenvolvimento 

introduz no seu processo produtivo”. (Ibidem, 1964, p.19). 

Na verdade, este estudo ao trilhar o caminho de retrocesso histórico, 

encontrou indícios de teorias que tratam da “construção mental de um conjunto de 

elementos em interrelação”. (HAGEN apud FURTADO, 1964, p. 20), o que leva ao 

mais simples dos conceitos de redes, ligado à dinâmica da vida e por isso mesmo 

inerente às atividades humanas, onde as relações acontecem o tempo todo, porque 

são derivadas da associabilidade humana e porque acontecem espontaneamente. 

Neste mesmo período, da década de 80 aos anos 2000, no Brasil, na área de 

saúde, um sistema descentralizado e único para toda a população do país vinha 

sendo estruturado em uma sequência de redes, com diversos níveis de atuação e de 

orientação em relação às instituições, organizações, profissionais de saúde e 

usuários do sistema no Brasil: o Sistema Único de Saúde - SUS.  

 Rede no contexto de saúde, no âmbito do SUS, é tratada como fenômeno, 

dada a sua diversidade conceitual e a ampla possibilidade de utilização, sejam como 

ferramenta de análise nas mais variadas áreas, desde as tecnológicas às áreas 

sociais, passando pelas de comunicação, biomédicas e outras, não parando de 

surgir aplicações de seus conceitos para entendimento de variados fenômenos.  
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2.1.1. Conceito 

 

As redes vêm sendo sistematicamente estudadas por diversas ciências a 

partir de suas próprias óticas, conferindo-lhes, assim, um caráter inter e 

multidisciplinar.  

De acordo com Nohria (apud TURETA, 2006 p.8), desde 1950 o conceito de 

redes tem ocupado lugar proeminente em diversos campos de estudo como na 

antropologia, psicologia, sociologia e biologia molecular, ciências que em sua 

maioria, remontam de vários séculos, mas, para administração, uma ciência 

moderna, proveniente do século XX trata-se de uma teoria de vital importância tal 

como a teoria organizacional, que leva a libertação do pensamento burocrático; que 

realiza o processo organizacional de maneira que atenda aos requisitos do ambiente 

e que ganha consistência ao desenvolver-se de forma planejada e contingencial. 

 

Os pressupostos formulados por diversos autores em relação à “população-
ecologia” colocam a teoria desenvolvida por Darwin no centro da análise 
organizacional (MORGAN, 1996) e reforça a importância das redes 
interorganizacionais, uma vez que os conceitos da “população-ecologia” 
conferem maior grau de evidência ao ambiente e à necessidade de 
adaptação, dando um enfoque mais coletivista e não individualista ao 
contexto organizacional. (TURETA, REIS e ÁVILA, 2006, p. 8).  

 

Em vista disso, o conceito de redes tem sido muito utilizado e algumas vezes 

de forma indiscriminada, para a investigação de fenômenos que envolvem 

relacionamentos colaborativos entre diversos atores. Segundo Nohria (apud 

TURETA, ROSA e ÁVILA, 2006, p. 8) “esta proliferação indiscriminada do conceito 

de redes ameaça relegá-la ao status de uma metáfora evocativa, aplicada tão 

incorretamente que acabará significando qualquer coisa”.  

Seria neste contexto a banalização do conceito teórico das redes 

organizacionais removendo-lhe a importância dentro do processo de 

desenvolvimento organizacional que advêm da transferência de conhecimentos 

propiciada sempre pelos laços de relacionamentos conforme Nielsen (2001). 

 

Em um contexto de rede, o sucesso do processo de aprendizagem está 
diretamente relacionado com a interação sinérgica entre seus membros. As 
organizações buscam selecionar recursos complementares, objetivando a 
transferência de conhecimento entre as empresas na rede. A rede é usada 
como o canal para essa transferência de conhecimento e relacionamento de 
capacidades. (NIELSEN, 2001 apud PEREIRA E PEDROZO, 2005, p.151). 
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Jones, Hesterly e Borgatti completam o pensamento de Nielsen (2001) 

quando ressaltam que, 

 

Para que os valores, rotinas e regras sejam amplamente difundidos e 
absorvidos pelos atores, é necessário um tempo de aprendizagem 
suficientemente capaz de amadurecer não só a maneira de agir dos 
participantes, mas também a qualidade e intensidade do relacionamento 
entre eles. (JONES, HESTERLY e BORGATTI, apud TURETA, ROSA e 
ÁVILA, 2006, p. 9). 

 

Leia-se nos autores supracitados que a teoria das redes propõe que todas as 

organizações podem ser encaradas como redes sociais e precisam ser assim 

analisadas, reforçado por Migueletto, (2001) que diz que 

 

A rede, portanto, vem sendo idealizada com um “formato organizacional 
democrático e participativo”, no qual as relações interinstitucionais se 
caracterizam pela não centralidade horizontalidade, complementaridade e 
abertas ao pluralismo de idéias e à diversidade cultural. Em contrapartida a 
esse pensamento, pode-se dizer que o desafio da coordenação dos 
empreendimentos em rede está relacionado ao fato de que as organizações 
atuam de acordo com lógicas, valores e normas de conduta organizacional 
e não hierarquização do poder, próprias e, por outro lado, desejam 
conciliarem ações visando alcançar um objetivo comum. (MIGUELETTO, 
2001 apud TURETA, ROSA e ÁVILA, 2006, p. 9-10) 

 

Uma rede, segundo Mercklé (2004 apud VILLELA e PINTO, 2009, p. 1072), 

pode ser constituída de um conjunto de unidades sociais que mantêm relações entre 

si, direta ou indiretamente, por meio de cadeias de tamanhos e estruturas variáveis. 

Na maioria das vezes, constituem um conjunto aglomerado espacialmente e 

apresentam, além das similaridades, ligações tangíveis e intangíveis em sua 

produção. 

A recente literatura que trata sobre o histórico das redes empresariais, as 

classifica como sendo uma nova estrutura organizacional, ou seja, um fenômeno que 

alterou as formas de produção do mundo contemporâneo ideia amplamente 

defendido por Castells em trabalhos de 1999 a 2009 e Granovetter de 1973 a 2001. 

É possível afirmar que as estruturas organizacionais em rede estão presentes em 

diversas atividades econômicas contemporâneas, sob múltiplas arquiteturas e 

variações. Como exemplo, é possível citar os grandes conglomerados 

transnacionais, as redes bancárias, os sistemas de infraestrutura, em especial o 

elétrico, as malhas viárias entre outras, ancoradas, sobretudo, nos avanços das 

tecnologias de informação e de comunicação (TICs). Não por acaso, Castells (2006, 
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p. 233 e 225) delineia uma sociedade contemporânea centrada no uso e aplicação 

de informação e conhecimento, cuja base é alterada pela revolução tecnológica. 

Esta revolução tecnológica é baseada na tecnologia da informação e provoca 

alterações profundas nas relações sociais, nos sistemas políticos e nos sistemas de 

valores globais. Tais avanços tecnológicos, segundo Gonçalves (2002 apud Villela e 

Pinto, 2009) permitem às empresas operarem em todo mundo e, em tempo real, 

elaborarem manobras à distância, capazes de alterar instantaneamente sua cadeia 

produtiva. 

A consolidação dessas estruturas surge a partir de relações de cooperação, 

que podem assumir diferentes formas institucionais, resultante de um intercâmbio de 

informações e competências. Segundo Villela (2006), alguns dos motivos que levam 

as organizações a se estruturarem em redes podem ser complexos e ligados a 

contextos específicos. No entanto, relaciona como mais frequentes os fatores 

ligados à complementaridade e compatibilidade; as possibilidades de integração e 

ganhos referentes ao conhecimento técnico; à formação de infraestrutura; ao 

aumento do poder de barganha; à redução de custo operacional. Os objetivos são 

diversos e podem dizer respeito à criação de novos mercados, redução de custos e 

riscos em pesquisa e desenvolvimentos de novos produtos e serviços, processos e 

tecnologias, entre outros. Com esta estratégia, as organizações aumentam suas 

chances de superar externalidades, sejam elas técnicas, pecuniárias ou 

tecnológicas, tornando-se mais competitivas. Ao se dispor em rede, entretanto, as 

relações entre organizações e outros agentes assumem dimensões complexas, pois 

envolvem cooperação e competição, dentro de um determinado domínio. 

 Em administração, segundo Albrecht (1994), o conceito de redes pode ser 

entendido como o conjunto formado por pessoas, tecnologia e conhecimento em 

substituição à organização com vários níveis de poder.   

Falar em redes é falar em mudanças ambientais sofridas pelas organizações 

nos últimos anos, mas principalmente sobre a complexidade na formatação dessa 

estrutura.  

 Resumidamente, existe uma rede quando diversas pessoas sejam físicas ou 

jurídicas, se unem estabelecendo laços de conhecimentos e ligações onde é 

possível estabelecer trocas materiais e imateriais (tangíveis e intangíveis) com 

objetivos comuns.  
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2.1.2. Elementos e Características Estruturantes 

 

Os elementos e características estruturantes de redes são considerados, 

segundo Nelson e Vasconcelos (2007), constituídos de fatores exógenos, como por 

exemplo, políticas públicas, financiamentos e mercado, e fatores endógenos, que 

são a cooperação e o associativismo; o conjunto de crenças, hábitos e valores 

locais; o empreendedorismo, a governança; o planejamento estratégico, o custo de 

transação, as tecnologias e inovação etc., conforme demonstrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Elementos e características estruturantes de redes 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 
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Para Castells (2000) rede é um 

 
conjunto de nós interconectados é uma estrutura aberta capaz de se 
expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam 
comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 
códigos de comunicação. (CASTELLS, 2000, p. 498) 
 

 

Britto (2002), na utilização do conceito de rede, emprega um artifício analítico 

para compreensão de variados fenômenos. Estes podem ser correlacionados a 

alguns elementos morfológicos que se repetem nestes tipos de estruturas.  

São quatro esses elementos genéricos na morfologia das redes: nós, 

posições, ligações e fluxos. O Quadro 1 sintetiza os elementos morfológicos das 

redes e a Figura 2 tais elementos constitutivos em forma de fluxo analítico. 

 

 

Quadro 1: Elementos morfológicos das redes. 
Fonte: Adaptado de Britto (2002 p.352). 

 

 

Figura 2: Elementos morfológicos em forma de fluxo. 
Fonte: Adaptado de Britto (2002 p.352). 
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Os nós são os atores e os entrelaçamentos ou relações entre os atores ou, 

ainda, as chamadas ligações, conforme descrição de Britto (2002). Para Loiola e 

Moura (1996) outros componentes básicos de uma rede são a igualdade e a 

complementaridade. 

 

Cada nó do tecido é estratégico, é fundamental para o todo, mas eles só 
formam o tecido quando interligados entre si pelas linhas. Não há, portanto, 
diferença nem entre os “nós”, nem entre as linhas. Além disso, como 
encarnam em si as idéias de origem e destino, os “nós” limitam e, ao 
mesmo tempo, são pontos a partir dos quais a rede se expande. A 
transformação da rede dá-se, apenas, pela expansão. Por isso, não há, 
também, diferenças hierárquicas entre linhas e nós. Só há diferenças de 
funções entre eles – ligação e sustentação, respectivamente – para formar o 
tecido. (LOIOLA e MOURA IN:FISCHER, 1996, p.54). 

 

Segundo Nelson e Vasconcelos (2007), são as configurações da rede que 

revela a existência de grupos de afinidade dentro das organizações e, portanto, a 

densidade desta. Como densidade os autores referem-se ao nível de contatos de 

uma rede, que pode ser das seguintes formas: 

a) densidade alta - significa altos fluxos comunicação na rede sem intermediários 

todos os integrantes da rede têm acesso direto a outro; 

b) densidade baixa – significa que há maior probabilidade de que as pessoas não 

estejam interligadas ou só são alcançáveis através de terceiros.  

Para Nelson e Vasconcelos (2007) o grau de envolvimento dos contatos 

dentro de uma rede define-se como força e podem ser expressos como: 

a) contatos fortes - pressupõem contatos frequentes, afeto, amizade e 

reciprocidade; 

b) contatos fracos – pouca frequência de contatos, pouco afeto e pouca 

reciprocidade.  

Portanto, na literatura, segundo Fleury e Ouverney (2007, p.15) e Nelson e 

Vasconcelos (2007), algumas das características estruturais de redes são, dentre 

várias, seu tamanho, sua densidade, sua composição (distribuição) e as diversas 

funções que estas assumem. 

A partir de relações de parcerias, terceirizações e diversas formas de trocas 

nas relações produtivas ou de serviços, foram criadas, por exemplo, as redes 

topdown (relação de poder de cima para baixo), como evidenciado na Figura 3, 

caracterizadas quando uma associação ou uma grande empresa passa a trabalhar 

com diversas empresas menores que, na função de fornecedores, produzem parte 
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de seu produto ou serviço, com objeto final de competirem para terem preços 

menores (CASAROTTO, 2002).  

Segundo Santos e Varkakis (1999, apud CASAROTTO, 2002), na formação 

de redes, além da garantia de sobrevivência das pequenas empresas abre-se à 

possibilidade das mesmas competirem com as grandes, sem perda de suas 

essências, que são a flexibilidade e agilidade.  

 

 

Figura 3: ConFiguração de redes topdown 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 

 

Outro aspecto importante refere-se às tipologias de redes, que podem ser 

conhecidas como: 

a) redes sociais: as empresas que mantém relações puramente sociais e, portanto, 

não são unidas por acordos formais; 

b) redes burocráticas: são modos de coordenação entre empresas formalizadas na 

mudança e acordos de associação contratual; 

c) redes proprietárias: caracterizam-se pela formação de acordos relativos ao direito 

de propriedades entre os acionistas de empresa. 
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Para Santos e Varkakis (1999, apud CASAROTTO, 2002) existem várias 

formas de se caracterizar os tipos de redes de empresas, onde se destacam aquelas 

que podem ser flexíveis, ou seja, onde não existe uma com poder central. Como 

exemplo, no Brasil, citam-se os polos de micro e pequenas confecções, tendo como 

característica a relação comercial entre seus membros, porém sem formalização.  

Para Britto (2002), a forma da estrutura em rede depende das conexões entre 

os nós, o que dá flexibilidade no agir da estrutura formada (Figura 4). Quanto mais 

elevado o grau integração e de interdependência mais propício à novação é ao 

ambiente da rede, devido à concentração de competências, de especialização e de 

infraestrutura criada pelos agentes nesta integração.  

 

 

Figura 4: Conexões nas estruturas em redes.  
Fonte: própria, Carvalho, 2011. 

 

Outra forma de caracterizar os tipos de redes de empresas é dada em 

seguida: 

a) redes verticais – a dimensão hierárquica. Em determinadas redes é nítida a 

estruturação hierárquica. Esta configuração é empregada pelas grandes redes de 

distribuição integradas, distribuição alimentícia e com o sistema bancário. Estas 

redes estabelecem uma ligação que espelha a relação entre matriz/filial, na qual 

as filiais possuem reduzida autonomia jurídica e administrativa.  
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b) redes horizontais - a dimensão cooperação. As redes de cooperação interfirmas 

são construídas por empresas autônomas, que optam por uma coordenação 

conjunta de certas operações. Tem por objetivos criar novos mercados, estruturar 

um suporte de custos e dividir riscos em pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, gerirem informação e tecnologia, selecionar marcas quanto à 

qualidade, defender seus interesses comuns, desenvolver ações de marketing, 

entre outras.  

c) redes informais - a dimensão da conivência. Redes de conivência que 

possibilitam encontros informais entre atores econômicos (empresas, 

organizações profissionais, instituições, universidades, associações etc.) que 

possuam questões de preocupação mútuas. Nestes encontros ocorrem trocas de 

vivências e informações dentro de um clima de liberdade comunicativa.  

d) redes de conivências - possibilitam o surgimento de uma cultura de cooperação e 

de auxílio, sendo possível o estabelecimento de relações interempresariais mais 

estáveis e consistentes. Segundo Marcon e Moinet (2000, apud BALESTRIM e 

VARGAS, 2003, p.4-5) não há nestas redes qualquer formalização contratual 

quanto a regras, ou seja, as ações norteiam-se pelo interesses mútuos de 

cooperação fundamentados na confiança entre os atores.  

 

Villela (2006) reforça esta ideia: 

 

Dificilmente existirão duas redes estruturadas de forma idêntica. 
Assim, o esforço de tentar abranger todas as possibilidades de redes 
interorganizacionais em umas poucas tipologias pré-definidas não 
deixa de ser uma simplificação forçada da ampla diversidade de 
tipologias de redes. (VILLELA, 2006, p. 53). 

 

2.1.3. Os Fluxos Tangíveis na Gestão Organizacional 

 

Ao tratar-se dos fluxos tangíveis em redes organizacionais é relevante 

entender os parâmetros estruturais das organizações em questão.  Esta 

compreensão de como se dá à transferência de insumos e produtos que 

compreendem operações de compra, venda, trocas e/ou cessões realizadas entre os 

agentes da rede é que embasará a análise destes fluxos, sempre dependentes da 

percepção das complexidades observadas nas estruturas que as redes apresentam. 
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É importante se buscar compreender a estrutura desse sistema de relações 

que conectam diferentes agentes e atividades. Ao se analisar as redes, deve-se 

levar em consideração as características relacionadas às relações que ocorrem 

entre seus membros: se são de subordinação ou de cooperação, se existe 

concentração em determinado ponto da rede ou se existe uma boas distribuição de 

processos entre os membros que a compõem.  

Para Britto (2002) as relações formais e informais de uma rede podem ser 

dispersas ou saturadas entre os nós existentes. Podem ainda ser determinadas 

quanto a sua densidade ou ao grau de centralização, verificando-se o número de 

ligações de um ponto particular ou pontos que são passagem obrigatória para outros 

nós, indicando assim maior centralização que pode influenciar na análise de poder 

da rede e sua governança.  

No conjunto de bens tangíveis encontramos os bens patrimoniais de uma 

rede que são todos os recursos que permitem qualquer organização desenvolver 

suas atividades. 

São amplos os recursos necessários ao funcionamento de uma organização 

e, dentre esses estão os recursos materiais que viabilizam a sua atuação, permitindo 

o atendimento ao público. 

Segundo Gonçalves (2006), 

 

Atender às necessidades das pessoas significa não somente dispor de 
pessoal técnico adequado, como também de equipamentos [...] e outros 
materiais em quantidade suficiente e o momento de necessidade. 
(GONÇALVES, 2006, p. 198). 

 

A dimensão necessária de recursos materiais para as organizações está 

diretamente relacionada com sua estrutura organizacional formal e cada organização 

irá apresentar características próprias.  Para tal é traçado um plano estratégico onde 

é feita a projeção de suas futuras necessidades, adequando recursos atuais com 

novas metas a serem alcançadas.  Nesta questão é a gestão de suprimentos a 

responsável pelos processos racionais de trabalho das funções básicas de 

planejamento, execução, acompanhamento e controle das organizações, atividades 

que se relacionam com diversos órgãos e entidades dentro e fora da organização 

formando um ininterrupto fluxo e uma verdadeira rede interorganizacional. 
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Estabelecem-se diversos parâmetros para as estruturas organizacionais que 

irá determinar um fluxo geral da função de administração de material com as 

principais atividades, que por sua vez podem representar fluxos distintos, 

independentemente do tamanho e complexidade, mas que sempre será fluxos 

contínuos de serviços de apoio, atendendo as necessidades das organizações, de 

modo a melhorar o atendimento, a qualidade e eficiência dos serviços prestados, 

reduzir custos, melhorar o controle, distribuição de recursos e equilíbrio financeiro. 

A integração de procedimentos específicos de cada órgão e entidade, através 

de suas atividades para a cadeia de suprimento e fluxo de bens tangíveis é 

fundamental em qualquer processo de gestão organizacional.  Os procedimentos e 

atividades rotineiras são os instrumentos utilizados para a realização dos propósitos 

a serem atingidos, constituindo-se no veículo para viabilidade do funcionamento das 

organizações e das redes por estas formadas, segundo Britto (2002). 

 

2.1.4. Governança 

 

A governança “é um conceito plural, que compreende não apenas a 

substância da gestão, mas a relação entre os agentes envolvidos, a construção de 

espaços de negociação e os vários papéis desempenhados pelos agentes do 

processo” Fischer (1997, p. 19), que segundo Tenório (2004) enfatiza o papel dos 

cidadãos – individuais ou organizados em formas associativas – no processo 

político, partindo da identificação dos problemas à formulação, implementação e 

avaliação dos resultados de forma a gerenciar o setor público de forma transparente, 

participativa, criativa e responsável.  

As redes representam o fim do isolacionismo das organizações e a quebra de 

paradigma da administração clássica sobre as hierarquias organizacionais. Este 

conceito suscita mudanças seja na estrutura organizacional, seja no estilo de gestão 

e na forma de organização das relações entre as empresas, que se tornam 

interdependentes. Nesse sentido, conforme visão de Villela e Pinto (2009), a 

liderança é dada por uma governança e não mais por um Governo.  

Por governança, Lê Galès (2006, apud VILLELA e PINTO, 2009, p.1968-

1069) entende como o processo de coordenação de atores, de grupos sociais, de 

instituições ou de redes empresariais para alcançar objetivos discutidos e definidos 

coletivamente. Esse conceito se engendra em um contexto de descentralização, 
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como induzido pelo ideário neoliberal, e é uma tentativa de se exercitar a 

corresponsabilidade na gestão de um grupo social, estabelecida em um território e 

capaz de representar interesses coletivos.  

Governança para Villela e Pinto (2009, p.1075) passa a ser, então, a prática 

de uma gestão compartilhada de processos decisórios que conduz, a partir do 

consenso, a deliberações de uma dada rede, objetivando articular e facilitar ações 

do projeto de desenvolvimento traçado pelos próprios participantes. Assim, as 

decisões devem ser tomadas em conjunto, devido ao engajamento participativo de 

todos os envolvidos, sejam eles representantes do Estado, da sociedade civil e/ou 

das empresas.  

A governança participativa tende a transdisciplinaridade, pois compreende as 

relações que se fundamentam na complexidade dos interesses dos atores. A 

governança representa interesses de ordem funcional, ou seja, os processos são 

negociais e representam um direito de se organizarem e de formarem associações 

profissionais, de assistência etc. 

Tenório (2007) enfatiza o papel dos cidadãos – individuais ou organizados em 

formas associativas – no processo político, partindo da identificação dos problemas, 

à formulação, instituição e avaliação dos resultados.  

O objetivo da governança participativa é obter uma participação efetiva dos 

diferentes grupos de interesse e de comunidades nos processos decisórios. Isso 

requer uma contextualização cultural, de maneira que, além da abertura que permita 

a participação democrática dos diversos atores, possibilite um fluxo de informações 

em todos os sentidos, de modo que os diversos setores recebam informações e 

participem da elaboração dos planos que serão implementados.  

Para Villela (2009), a realidade administrativa não pode considerar os atores 

envolvidos em uma política pública apenas individualmente, mas como um conjunto 

conectado e interdependente, com a interação de diferentes agentes. Ou seja, os 

processos decisórios em uma governança participativa devem refletir os conceitos 

de cidadania deliberativa.  

Desta forma, a experiência atual, em gestão em redes organizacionais, 

demonstra que esta deve ser participativa e dialógica, fazendo-se necessário à 

aproximação da governança com a democracia, enfatizada pela necessidade de se 

gerenciar o setor público de modo transparente, participativo, criativo e responsável, 

combinando a ação interorganizacional com um grande conjunto de relações, que 
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podem ser estabelecidas entre governos, empresas, Organizações Não-

Governamentais (ONGs), associações comunitárias etc. 

 

2.2. TEORIA DOS CONJUNTOS FUZZY 

 

2.2.1. Histórico 

 

Aristóteles (384–322 a.C.), filósofo grego e fundador da ciência da lógica 

estabeleceu um conjunto de regras para que as conclusões fossem aceitas como 

válidas. Através de sua teoria, preconizou que todo raciocínio lógico é baseado em 

premissas e conclusões e atribui valores às afirmações, classificando-as como 

verdadeiras ou falsas. 

No século XIV, Willian de Ockham procurando um modelo que simplificasse 

tais postulados a partir da observação do ambiente natural cortava partes do todo 

chegando à conclusão que uma informação poderia não ser totalmente verdadeira 

nem totalmente falsa. 

Em 1847, o inglês George Boole provou que todos os cálculos matemáticos 

não têm um fim em si mesmos, mas num esquema lógico básico que justifica os 

demais cálculos. Desenvolveu a álgebra formal para descrever regras deste 

esquema lógico, onde poderiam ser derivadas as aritméticas e outras álgebras. Ele 

atribuiu valores numéricos para as afirmações verdadeiras e falsas da seguinte 

maneira: 1 (um) para premissas verdadeiras e 0 (zero) para premissas falsas. 

Com operações baseadas nos valores 0 (zero) e 1 (um), Boole criou a álgebra 

booleana. Com a sua criação, foi possível a implementação dos circuitos 

combinatórios com os quais hoje se constroem os computadores. Desde então, a 

álgebra lógica passou a ser considerada de interesse excepcional. 

Em 1903, Russel estudioso da lógica matemática e filosofia analítica publicou 

um problema que ficou famoso como o “Paradoxo de Russel”. Esse problema não 

pode ser resolvido pela lógica aristotélica tradicional, mas apenas pela lógica 

nebulosa. 

Em 1920, o polonês Jan Lukasiewicz, desenvolveu a primeiras noções da 

lógica dos conceitos difusos ou nebulosos ao introduzir conjuntos com graus de 

pertinência 0, 0,5 e 1, expandindo, posteriormente, para um número infinito de 

valores entre 0 e 1. 
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Na década de 1930, Jan Lukasiewicz desenvolveu uma lógica multinível, 

argumentando em sua obra sobre a lei da contradição.  

A primeira publicação sobre lógica fuzzy aconteceria em 1965, quando Lotfi 

Asker Zadeh, professor em Berkeley, Universidade da Califórnia, desenvolveu a 

teoria de conjunto fuzzy, combinando os conceitos da lógica clássica e os conjuntos 

de Lukasiewicz.  

A ideia central desta teoria é de que, na incapacidade de determinar os limites 

precisos de pertencimento de um elemento a um conjunto, é possível buscar uma 

escala que permita decidir acerca de quanto um elemento pertence ou não a tal 

conjunto. Isto permite gerar respostas baseadas em informações imprecisas, 

modelando a incerteza da linguagem natural, presente no raciocínio humano, 

fornecendo um ferramental matemático que contemplasse aspectos imprecisos no 

raciocínio lógico e que contemplasse, ainda, situações ambíguas, não passíveis de 

processamento através da lógica computacional, portanto, segundo Zadeh (1988), a 

teoria dos conjuntos fuzzy é usada para representar modelos de raciocínio 

impreciso, que possuem um papel essencial na notável habilidade humana de tomar 

decisões racionais, em ambientes de incertezas e imprecisões. Após 1970, foram 

feitas as primeiras publicações industriais sobre lógica fuzzy na Europa. Porém, 

estas poucas aplicações que usavam a lógica fuzzy, ocultavam seu sucesso 

encobrindo-as com a terminologia de lógica contínua. 

No início da década de 80, também na Europa, a lógica fuzzy obteve mais um 

momento de apoio à decisão e aplicações para análise de informações, quando 

diversas pesquisas tecnológicas avançadas utilizaram lógica fuzzy para aplicações e 

projetos de pesquisa. O crescente desenvolvimento atingiu pesquisas empíricas 

relativas à fundamentação da lógica fuzzy em modelos de decisão humana e 

processos de avaliação. Depois de 1980, as primeiras companhias japonesas 

utilizaram lógica fuzzy em engenharia de construção, baseadas nas primeiras 

aplicações de lógica fuzzy na Europa. 

Nos últimos tempos, a lógica fuzzy se estendeu e tem atraído bastante a 

atenção nos Estados Unidos, especialmente entre companhias que estão sob 

intensa competição tanto na Europa como na Ásia. 

O termo fuzzy pode ter vários significados ao ser traduzido da língua inglesa, 

mas observa-se que o conceito básico deste adjetivo passa sempre pelo vago, 

indistinto, incerto. Na área da engenharia, embora ainda não seja uma unanimidade, 
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a tradução para o português, mais utilizada é nebuloso e difuso. Pode-se dizer, 

então, que a lógica fuzzy é uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, 

descritas em linguagem natural, e convertê-las em um formato de fácil tratamento. 

 

2.2.2. Conceito e prática 

 

Segundo Zadeh (1988) a teoria dos conjuntos fuzzy (nebulosos) é usada para 

representar modelos de raciocínio impreciso, essenciais na tomada de decisões 

racionais, em ambientes de incertezas e imprecisões.  

A principal motivação da teoria dos conjuntos fuzzy é o desejo de construir 

uma estrutura formal quantitativa, capaz de capturar as imprecisões do 

conhecimento humano. Essa teoria visa ser a ponte, que une modelos matemáticos 

tradicionais, precisos, de sistemas físicos, e a representação mental, geralmente 

imprecisa, desses sistemas para que a mente humana se torne capaz de operar com 

conceitos subjetivos tais como alto, baixo, velho e novo, que são incorporados em 

classes de objetos na teoria fuzzy, onde a pertinência ou não de um elemento a um 

conjunto dando-se de forma gradual e não abrupta.  

Para Zadeh (1965) a função de pertinência é o componente crucial de um 

conjunto fuzzy, e muitas operações são definidas em conformidade com ela. Muitas 

vezes, a estimação da função de pertinência μÃ(x), em situações do mundo real, 

vem de informações imprecisas e incompletas. 

Muitas operações com conjuntos fuzzy estão direcionadas para a agregação 

de suas funções de pertinência, em outras palavras, a agregação de informações 

pertinentes a atributos de qualidade de um produto ou de um processo, onde a ideia 

principal do processo de agregação é obter-se um grau de consenso entre as 

informações disponíveis, calculando-se um valor final. Se estes dados forem 

extraídos de especialistas, então ter-se-á a taxa de aceitação ou rejeição entre eles, 

isto é, o grau pelo qual especialistas concordam em suas estimativas, tornando 

possível à elaboração de classificações das avaliações realizadas. 

A teoria dos conjuntos fuzzy é uma técnica inteligente que utiliza como dados 

de entrada valores fuzzy representados a partir da opinião subjetiva de especialistas. 

Ela é capaz de captar essas informações, transformá-las para um formato numérico 

e inferir sobre conclusões bem próximas da realidade. 
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A teoria dos conjuntos fuzzy é ainda uma extensão da teoria dos conjuntos 

clássicos, tradicionais, que estudamos no ensino médio. Para qualquer conjunto 

tradicional, pode-se definir uma função que chamamos função característica: 

Seja U um conjunto e A um subconjunto de U. A função característica declara 

quais elementos de U são elementos de A e quais não o são: 

 

 

Nessa função, o domínio é U e a imagem está contida no conjunto {0;1}: se x 

é elemento de A então , e se x não é elemento de A então . 

Na lógica clássica não existe alternativa para um valor-verdade além do par 

{Verdadeiro, Falso}.  

No mundo real, no nosso dia a dia, entretanto, pode ocorrer que nossas 

respostas não sejam nem absolutamente verdadeiras nem absolutamente falsas, 

podendo ser, por exemplo, paradoxais, incertas, desconhecidas, indeterminadas, 

verdadeiras a priori, verdadeiras com certa probabilidade, etc., são termos 

lingüísticos para uma determinada variável lingüística também – importante e 

desempenho - e para estender a Lógica Clássica de maneira a permitir o tratamento 

deste tipo de conhecimento, é necessário alterar o conjunto de valores {Verdadeiro, 

Falso}: 

Seja U um conjunto clássico. Um conjunto fuzzy F definido sobre o universo 

de discurso U (conjunto-base) é definido pela seguinte função característica: 

chamada função de pertinência de F, e representa o grau com 

que x de U pertence a A. Quando = 0 dizemos que x não pertence a A, mas 

quando = 1 dizemos que x pertence completamente a A.  A função deve ser 

modelada de modo a representar claramente a característica dos elementos de F. 

Seja x uma variável lingüística identificada por “importância” dos fluxos de 

bens tangíveis de uma rede organizacional com U = [0, 4] e seus termos lingüísticos, 

que também são conjuntos fuzzy, “nada importante”, “pouco importante”, 

“moderadamente importante”, “importante” e “muito bom”.  
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A variável base U é cada respondente dos questionários aplicados.  é a 

regra que atribui um significado, isto é, um conjunto fuzzy, para estes termos, por 

exemplo: 

 

T(x) define o conjunto de termos da variável x, que, neste caso, é: 

T(importância) = {NI, PI, MoI, I,MI} conforme Figura 5. 

 

 

Figura 5: Exemplo de conjunto de termos da variável x para IMPORTÂNCIA. 

Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 
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Ainda, seja x uma variável linguística identificada por “desempenho” dos 

fluxos de bens tangíveis de uma rede organizacional com U = [0, 4] e seus termos 

lingüísticos, que também são conjuntos fuzzy, “muito ruim”, “ruim”, “regular”, “bom” e 

“muito bom”.  

A variável base U é cada respondente dos questionários aplicados.  é a 

regra que atribui um significado, isto é, um conjunto fuzzy, para estes termos, por 

exemplo: 

 

T(x) define o conjunto de termos da variável x, que, neste caso, é: 

T(desempenho) = {MR, R, RE, B,MB} conforme Figura 6. 

 

Figura 6: Exemplo de conjunto de termos da variável x para DESEMPENHO. 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

A metodologia adotada para alcançar os objetivos propostos foi de uma 

abordagem quantitativa que possibilitou uma descrição numérica de tendências, 

atitudes e opiniões da governança quantos aos elementos morfológicos constituintes 

da Rede de Atenção Oncológica - REDE CÂNCER (RAO). 

 

3.2. FINALIDADE DA PESQUISA 

 

A pesquisa é descritiva com a finalidade prática, tal como postulado por 

Vergara (2000), de se conhecer, mais profundamente, as relações construídas a 

partir do fluxo de bens tangíveis e da governança Rede de Atenção Oncológica - 

REDE CÂNCER (RAO). 

 

3.3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um estudo de caso, com foco nos fluxos de bens tangíveis, 

especificamente em relação aos bens patrimoniais, estabelecidos pela governança, 

de análises/avaliação de experiências já realizadas, análise documental e, 

principalmente, observação direta e participante do pesquisador. 

 

3.4. MEIOS DA PESQUISA 

 

Os meios utilizados para a pesquisa foram pesquisa de campo, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e telematizada. 

A pesquisa de campo, segundo Vergara (2000, p. 47) trata-se de "uma 

investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou 

que dispõe de elementos para explicá-lo".  

A Pesquisa bibliográfica consiste em pesquisas em livros, revistas de 

generalidades e especializadas, jornais, teses e dissertações através das quais 

possam se coletar dados diretos ou pistas para a indicação de entrevistas pessoais. 

As consultas foram feitas em bibliotecas de universidades da cidade do Rio de 
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Janeiro, biblioteca da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e biblioteca do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA). 

A Pesquisa documental foi realizada junto a instituições como INCA.  

A Pesquisa telematizada foi empreendida em web sites governamentais 

(gov.br), associações, fundações, sociedades e de empresas, de assuntos 

referentes à rede, gestão social, governança participativa, oncologia, mastologia e 

assuntos correlatos. Foram pesquisados também dados e informações junto ao site 

do IBGE, DATASUS, INCA e Rede Câncer (RAO). 

  

3.5. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A Rede de Atenção Oncológica integra unidades de saúde que atendem 

pacientes com câncer em todo o Brasil sob a governança do Instituto Nacional de 

Câncer – INCA. 

Segundo o INCA (2011) todos os estados brasileiros têm pelo menos um 

hospital habilitado em oncologia, onde o paciente de câncer encontrará desde um 

exame até cirurgias mais complexas. 

Neste universo destaca-se o Instituto Nacional de Câncer – INCA, no Rio de 

Janeiro, na governança da rede, como representante do Ministério da Saúde na 

atenção oncológica e orientador da Política Nacional de Atenção Oncológica que 

garante o atendimento integral a qualquer doente com câncer, por meio das 

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e dos 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). 

Para a amostra dos fluxos de bens tangíveis existem na rede, 

aproximadamente, 100 (cem) unidades de saúde que receberam através do INCA 

equipamentos (bens tangíveis patrimoniais) estabelecendo um fluxo contínuo de 

cooperação técnica interinstitucional na REDE CÂNCER – RAO (ANEXO B). 

 

3.6. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Foram selecionados 15 (quinze) atores da REDE CÂNCER (RAO), lotados no 

INCA que responderam ao questionário (ANEXO A). 
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3.7. COLETA DOS DADOS 

  

A coleta de dados se deu através de uma pesquisa de campo (no Instituto 

Nacional de Câncer – INCA), bibliográfica em livros, revistas especializadas, jornais, 

internet, teses e dissertações com dados pertinentes ao assunto, documental junto 

ao Serviço de Patrimônio do INCA – SEPAT e com a aplicação de questionário a 15 

(quinze) funcionários do INCA. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário de escala ordinal 

(ANEXO A), com questões fechadas, aplicado por meio de entrevista aos técnicos e 

membros da Governança visando à rápida obtenção de respostas e o 

esclarecimento imediato de eventuais dúvidas dos respondentes. 

Para a determinação dos indicadores dos fluxos de bens tangíveis da Rede 

Câncer (RAO) onde foram investigadas dezoito ações de Relações Dialógicas, 

Gestão e Flexibilidade, Processos e Normas Técnicas e Continuidade e 

atualizações.  

As questões propostas para os gestores, técnicos e membros da Rede de 

Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer (ANEXO A) foram: 

 

 Qual a IMPORTÂNCIA atribuída às ações realizadas para sensibilização e 

conscientização dos membros do INCA e da Rede de Atenção Oncológica – 

(RAO) ou Rede Câncer para o estabelecimento dos fluxos de bens tangíveis 

como parte do processo de criação da rede. 

 Como vem sendo o DESEMPENHO dos fluxos de bens tangíveis do INCA e da 

Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer? 

 

Para as questões quanto a IMPORTÂNCIA os respondentes podiam escolher 

uma, entre as seguintes possibilidades de respostas:  

NI - Nada Importante: quando as ações realizadas para sensibilização e 

conscientização não apresenta importância nenhuma. O valor é 0;  

PI – Pouco Importante: quando as ações realizadas para sensibilização e 

conscientização apresentam pouca importância. O valor é 1;  

MoI - Moderadamente Importante: quando as ações realizadas para 

sensibilização e conscientização apresenta moderada importância. O valor é 2;  
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I - Importante: quando as ações realizadas para sensibilização e 

conscientização são importantes. O valor é 3 e  

MI - Muito Importante: quando as ações realizadas para sensibilização e 

conscientização possui total importância. O valor é 4. 

Para as questões quanto ao DESEMPENHO os respondentes podiam optar 

por: 

MR – Muito Ruim: indica que os fluxos de bens tangíveis estabelecidos  no 

INCA e na Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer tem um 

desempenho e uma adesão muito ruim por parte de seus membros. O valor é 0;  

R - Ruim: indica que os fluxos de bens tangíveis estabelecidos  no INCA e na 

Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer tem um desempenho e uma 

adesão ruim por parte de seus membros. O valor é 1;  

RE - Regular: indica que os fluxos de bens tangíveis estabelecidos  no INCA e 

na Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer tem um desempenho e 

uma adesão regular por parte de seus membros. O valor é 2;  

B - Bom: indica que os fluxos de bens tangíveis estabelecidos  no INCA e na 

Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer tem um desempenho e uma 

adesão bom por parte de seus membros. O valor é 3 e  

MB - Muito Bom: indica que os fluxos de bens tangíveis estabelecidos  no 

INCA e na Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer tem um 

desempenho e uma adesão muito bom por parte de seus membros. O valor é 4. 

A aplicação dos questionários ocorreu no período de 01/02/2011 a 

12/02/2011. Cada uma das possibilidades de resposta refletiu a percepção do 

respondente e constitui informação vaga e incerta devido à subjetividade inerente às 

questões. 

 

3.8. TRATAMENTO DOS DADOS 

  

Os dados levantados através pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e telematizada e da aplicação dos questionários foram 

analisados a luz da Teoria de Redes Organizacionais e da Teoria dos Conjuntos 

Fuzzy. 
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3.9. LIMITAÇÕES 

 

 Foram fatores limitantes à pesquisa a acessibilidade e a agenda de atores 

importantes no processo de formação da Rede Câncer (RAO) (técnicos e gestores), 

no que toca às entrevistas pessoais.  

Devem ser levados em conta como fatores extraordinários o fato da mudança 

de lotação da pesquisadora, da unidade do INCA CONPREV para COAGE, saindo 

de uma coordenação voltada para a área de programas nacionais, prevenção e 

controle do câncer para uma área de administração geral e a mudança de orientador 

de mestrado que se deu após a elaboração do projeto de pesquisa e do referencial 

teórico, o que fez com que o projeto fosse adaptado e direcionado a uma nova 

formulação de análise, passando de qualitativo para quantitativo, mudando o foco da 

gestão social em redes organizacionais para seus aspectos morfológicos. 

Outro fator relevante foi o fato do levantamento de dados para a pesquisa ter 

sido realizada durante o período pré-eleitoral e pós-eleitoral, o que inibiu a 

participação de alguns servidores públicos e afins. 
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4.  APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ESTUDO DE CASO  

 

4.1. O INCA E A CRIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA – RAO  

 

A partir da década de 80 o Instituto Nacional de Câncer passou a ser 

considerado como órgão fundamental para a política de controle do câncer no Brasil 

recebendo recursos financeiros do processo acordado entre o Ministério da Saúde e 

o da Previdência e Assistência Social, o que permitiu, em apenas dois anos, duplicar 

a prestação de serviços médicos do INCA.  

Foram inúmeras as reformas e programas executados, bem como os 

convênios técnico-científicos firmados, que projetariam, ainda mais, o INCA como 

um centro médico-hospitalar especializado, de ensino e de pesquisa. Em Brasília 

abriu-se um escritório executivo do INCA, estrutura situada no prédio do Ministério 

da Saúde, onde funcionários do INCA dão andamento a assuntos de interesse da 

Instituição junto ao Ministério da Saúde e a outros órgãos governamentais e nesta 

época começou-se a luta pelo estabelecimento de uma fundação que pudesse dar 

apoio técnico e financeiro à instituição. 

Reorientaram-se as ações de controle do câncer, por meio de um Sistema 

Integrado de Controle do Câncer - SICC, cuja estrutura técnico-administrativa 

passaria a ser o Pro Onco transferindo-se para o INCA as atividades até então 

exercidas pela Divisão Nacional de Doenças Crônico-Degenerativas – DNDCD da 

Secretaria Especial de Programas de Saúde - SNEPS, do Ministério da Saúde.  

No final da década de 80 estabelece-se uma nova base na estrutura 

regimental do instituto para o qual se elaborou um programa científico com larga 

repercussão nacional e executou-se vários serviços que visaram o término das obras 

de reforma geral do Hospital. 

Na década de 90 manteve-se como meta de trabalho a conclusão do Plano 

de Reforma Geral do Hospital e dentro deste conceito atividades como 

quimioterapia, radioterapia, radiologia e medicina nuclear tiveram uma grande 

evolução, graças à utilização de novos equipamentos e de novas técnicas 

diagnósticas e terapêuticas. 

Dentro do projeto de estabelecimento de diretrizes básicas para um melhor 

aproveitamento das atividades e serviços do Hospital implantou-se um sistema de 

dispensação de drogas, através de receituários próprios, o que permitiu à Farmácia 
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Central maior controle e, conseqüente, a redução do consumo. Inaugurou, ainda, a 

Unidade de Quimioterapia Intermediária Ary Frauzino Pereira, destinada aos 

pacientes em tratamento quimioterápico e a Unidade de Hematologia. 

A Residência Médica e o intercâmbio entre o INCA e instituições de ensino 

também foram diretrizes incentivadas. Implantou-se o Programa de Residência em 

Física Médica e Enfermagem em Oncologia, ampliou-se o Curso de Especialização 

em Oncologia e concedeu-se bolsas de mestrado e doutorado aos pesquisadores de 

universidades. 

Em 1988, é promulgada a sétima (e atual) Constituição do Brasil. Esta carta 

estabelece os parâmetros legais do regime democrático iniciado em 1985.  É 

inovadora em suas definições de direitos humanos e coletivos e marcada por sua 

extensão e pelo caráter detalhista em que estabelece direitos sociais e regula a 

ordem econômica.  Promove uma transferência de receitas tributárias aos estados 

da federação sem precedentes na história do país.  

Uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos 

serviços e ações de saúde foi estabelecida pela Constituição de 1988. Cria-se um 

sistema que segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo 

o território nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo, 

federal, estadual e municipal: o Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS), 

atualmente conhecido como Sistema Único de Saúde (SUS). 

O SUS é um sistema que abrange um conjunto de unidades de serviços e 

ações que interagem para um fim comum.  Esses elementos integrantes do sistema 

referem-se ao mesmo tempo às atividades de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Consiste em princípios doutrinários de: 

 Universalidade (garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e 

qualquer cidadão);  

 Equidade (assegura ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que o caso requeira, sem privilégios);  

 Integridade (reconhece cada pessoa como um todo indivisível e integrante de 

uma comunidade, entendendo que ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde formam também um todo indivisível, assim como as unidades 

prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, configurando 

um sistema capaz de prestar Assistência Integral). 

O sistema é regido pelos princípios de: 
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 Regionalização e Hierarquização (os serviços devem ser organizados em níveis 

de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica 

delimitada e com definição da população a ser atendida);  

 Resolubilidade (exigência de que quando um indivíduo busca atendimento, o 

serviço correspondente esteja capacitado para resolvê-lo até o nível de sua 

competência);  

 Descentralização (redistribuição das responsabilidades quanto às ações e 

serviços de saúde entre os vários níveis de governo);  

 Participação dos cidadãos (garantia constitucional de que a população, através 

de entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas 

de saúde e do controle de sua execução – “Conselhos de Saúde”) e 

 Complementaridade do Setor Privado (quando por insuficiência do setor público, 

for necessária a contratação de serviços privados, sob algumas condições). 

Em 1990, com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, a lei que cria o 

SUS, novo impulso é dado ao INCA, ao ser incluído especificamente nessa Lei, em 

seu Artigo 41, como órgão referencial para o estabelecimento de parâmetros e para 

a avaliação da prestação de serviços ao SUS. Nos anos seguintes,  decretos 

presidenciais ratificariam  a função do INCA como o órgão governamental 

responsável por assistir o Ministro da Saúde na formulação da Política Nacional de 

Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) e como seu respectivo órgão normativo, 

coordenador e avaliador. 

Em 1990 a direção do INCA que imprimiu ao Instituto a marca de uma 

administração ágil e moderna, capaz de promover, rapidamente, as profundas 

reformas necessárias à sua transformação em órgão público de referência para o 

controle do câncer no Brasil. 

O INCA consolida a partir de então a sua liderança no controle do câncer no 

Brasil, em todas as suas vertentes: ampliam-se os programas já em 

desenvolvimento; criam-se novos programas nacionais de detecção precoce do 

câncer; institui-se um Conselho Consultivo, que congrega os representantes das 

sociedades de especialistas e de instituições especializadas brasileiras; incorporam-

se ao INCA o Hospital de Oncologia (do extinto INAMPS), o Hospital Luíza Gomes 

de Lemos (da Associação das Pioneiras Sociais) e o Pro Onco (da Campanha 

Nacional de Combate ao Câncer).  
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Do ponto de vista da assistência médico-hospitalar, o INCA passaria a contar 

com o seu Centro de Transplante de Medula Óssea - CEMO e o Pro Onco, em 

parceria com o Hospital de Oncologia, criaria o Serviço de Suporte Terapêutico 

Oncológico, ambos os setores também de alta expressividade estrutural e técnico-

científica para o INCA. 

Além da estrutura formal, a administração central, para definição das 

diretrizes do Instituto e formulação das políticas de câncer, conta com um Conselho 

Superior de Administração; um Órgão colegiado, integrado pela Direção e pelos 

coordenadores das unidades do INCA; um Conselho Consultivo, constituído pelos 

presidentes das sociedades médicas das áreas de cancerologia e afins e por 

diretores de hospitais de câncer do país e um apoio administrativo fornecido por uma 

Coordenação de Administração Geral - COAGE.   

Na década de 90 a missão do INCA era o Controle do Câncer e para alcançá-

la, a Instituição estabeleceu como visão estratégica  

 

ser referência nacional em cancerologia, reconhecido como centro de 
excelência pelos seus pares, interagindo com organizações afins e atuando 
nas áreas de informação, educação, ciência e tecnologia, prevenção e 
assistência e, assim, contribuindo para o bem-estar da sociedade, com 
plena satisfação de seus usuários e funcionários. (INCA 2011) 

 
Como princípios norteadores das suas ações, o Instituto Nacional de Câncer 

buscava no início da década de 90 os seguintes pontos:  

a) total satisfação dos clientes: alcançar a excelência no atendimento assegurando 

a satisfação dos clientes internos e externos;  

b) gerência participativa: desenvolver a cultura de participação e divulgar as 

informações necessárias ao nivelamento de conhecimento do corpo funcional;  

c) desenvolvimento humano: valorizar o capital humano na instituição, enfocando 

seu crescimento e sua plena realização;  

d) constância de propósitos: repetir e reforçar os objetivos que norteiam as 

mudanças desejadas, visando à convergência de ações e ao alinhamento de 

idéias;  

e) aperfeiçoamento contínuo: implantar uma cultura de mudança, comprometida 

com o aperfeiçoamento contínuo, expurgando atitudes de paternalismo, 

acomodação, passividade, submissão e individualismo;  

f) gerência de processos: aplicar o ciclo PDCA: planejar (Plan), executar (Do), 
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verificar (Check) e atuar (Act;)  

g) delegação de poder: estabelecer ampla delegação, colocando o poder de 

decisão o mais próximo possível da ação;  

h) disseminação de informações: manter canais de informação que atendam aos 

quesitos de agilidade, seletividade e integridade, propiciando uma total 

transparência da organização;  

i) garantia da qualidade: promover ações planejadas e sistemáticas, de modo a 

alcançar a confiança dos serviços que oferece;  

j) busca da perfeição: incorporar o princípio da perfeição, de forma que o padrão de 

desempenho ideal seja o zero defeito. 

Outra decisão estrategicamente importante foi à implantação, em 1993, do 

Programa de Gestão pela Qualidade Total - PGQT. Assim como a decisão de 

submeter o INCA à auditoria externa, tanto por instituições nacionais, como por uma 

instituição internacional. 

Percebendo também a relevância do tabagismo na política de prevenção do 

câncer estruturou-se uma coordenadoria para desenvolver, especificamente, os 

programas de controle do tabagismo e de prevenção de outros fatores de risco de 

câncer, a CONTAPP. 

A criação da Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer – 

FAF, para apoiar financeiramente o INCA e para contratação de recursos humanos 

constituiu-se em um passo vital para que as etapas mencionadas acima pudessem 

ser cumpridas. 

Amparado no compromisso assumido pelo Governo Federal de melhorar a 

condição social da mulher em nosso País e no protocolo de intenções assinado pelo 

Exmo. Sr. Presidente da República e Ministros de Estado da Saúde e da Justiça, 

esse último representado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no dia 8 

de março de 1996, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o INCA foi 

incumbido de formular e implantar um programa de controle do câncer cérvico 

uterino e vaginal (terceiro tipo de câncer mais comuns nas mulheres).  

A elaboração do Programa Viva Mulher contou com a cooperação técnica do 

Câncer Care International - CCI unidade da Fundação Ontário para Tratamento e 

Pesquisa do Câncer, sediada no Canadá. Optou-se, como estratégia, pela 

implantação de projetos piloto em um município de cada região brasileira – nascia aí 

o embrião da Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer.  
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A criação da Coordenação Nacional de Controle do Tabagismo e Prevenção 

Primária de Câncer pelo INCA, também em 1996, demonstra o crescente 

compromisso e preocupação da Instituição com o controle dos fatores de risco para 

câncer, em particular o tabagismo.  

Com vista ao desenvolvimento de um programa voltado para a redução da 

prevalência do tabagismo na população, foram realizados, inicialmente, estudos 

sobre a economia do tabaco no Brasil. Tais estudos, elaborados pela Fundação 

Getúlio Vargas - FGV tomaram por objeto as seguintes questões:  

a) levantamento histórico da economia do tabaco no Brasil;  

b) desenvolvimento de um modelo econométrico para avaliação do impacto da 

elasticidade do preço do cigarro no consumo dos diversos segmentos 

populacionais;  

c) avaliação custo/benefício dos investimentos na prevenção de doenças 

relacionadas ao tabaco;  

d) impacto da agricultura do fumo e seu uso no meio ambiente, o volume de 

arrecadação através da tributação e o de empregos gerados pelo setor.  

  O Suporte Terapêutico Oncológico - STO, serviço oferecido pelo INCA aos 

pacientes FPTA (fora de possibilidades para as terapêuticas atuais) foi reformulado 

para dar apoio a um número maior de pacientes e com mais qualidade.  

O INCA completou, em 1998, sessenta anos de combate ao câncer no Brasil 

e para seus dirigentes da época, os acontecimentos do ano anterior mostraram-se 

muito marcantes. A realização, em agosto, do 17º Congresso Internacional da União 

Internacional contra o Câncer - um dos mais importantes do mundo - foi um deles, 

seguida pela transição administrativa e, em particular, a reestruturação interna. O 

INCA adquiriu nova feição com a expansão da Coordenadoria de Ensino e 

Divulgação Científica, a reestruturação da Coordenadoria de Pesquisa, a 

inauguração do novo Serviço de Hemoterapia e do Centro de Suporte Terapêutico 

Oncológico, a transformação do CEMO em unidade operacional diretamente 

subordinada à Direção Geral do Instituto, a remodelação dos métodos de trabalho 

na Coordenadoria de Administração Geral e a fusão da CONTAPP e do Pro Onco 

em uma única unidade responsável pela prevenção e detecção do câncer: a 

Coordenadoria Nacional de Controle do Tabagismo e de Prevenção e Vigilância do 

Câncer (CONPREV).  
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Externamente, continuou-se a priorizar as estratégias realistas para o controle 

do câncer no Brasil, ou seja, ações globais comprometidas com a maior parte da 

população. Seguiu-se ampliando o número de Registros de Câncer, assessorando o 

Ministério da Saúde no desenvolvimento do Programa de Controle do Câncer do 

Colo Uterino e na elaboração, revisão e implantação das normas para a assistência 

oncológica no SUS. 

Os Serviços assistenciais do INCA são fundidos. O Hospital Luiza Gomes de 

Lemos é transformado em Hospital do Câncer III - uma unidade hospitalar 

exclusivamente dedicada ao tratamento do câncer de mama. O Hospital de 

Oncologia passa a atender, sob o nome de Hospital do Câncer II, pacientes com 

cânceres genitais femininos. É inaugurado o prédio da Coordenação de Pesquisa e 

o Centro de Transplante de Medula Óssea é elevado ao status de coordenador 

nacional de sua especialidade, no âmbito do SUS. 

É criado o Conselho de Bioética para discutir as questões morais e filosóficas, 

vitais para orientar com racionalidade o atendimento àqueles que se beneficiam das 

práticas terapêuticas e aos pacientes que recebem cuidados paliativos. 

Na última década do século XX, seguidos decretos presidenciais 

estabeleceram o Regimento do Ministério da Saúde, sempre atribuindo ao INCA, 

como órgão próprio e sua instância técnica, “assistir ao Ministro do Estado na 

formulação da política nacional de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer” 

(INCA 2011).  Assim, todas as iniciativas institucionais passaram a ter como diretriz 

maior à própria formulação de uma Política Nacional de Prevenção e Controle do 

Câncer (PNPCC). 

Com este intuito, tornou-se vital, a aplicação integral e combinada das 

inúmeras ações de prevenção das doenças e assistência à saúde, tanto quanto as 

estratégias de descentralização e o trabalho conjunto com outros órgãos públicos ou 

não, por elas demandadas para o controle do câncer.  Direcionou-se esforços para 

que o INCA consolidasse parcerias em todas as áreas de atuação, a começar com 

as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, cuja colaboração propiciou a 

efetiva implantação de programas nacionais concebidos na ótica do modus operandi 

do SUS. 

A base para o cumprimento dessa missão é constituída pelo trabalho 

integrado de todos os setores do Instituto, comprometido em estabelecer atividades 

internas coordenadas e parcerias externas para compactuar soluções.  Nesse 
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processo, é possível destacar o trabalho regular do Conselho Consultivo do INCA 

(CONSINCA), do Conselho de Bioética do INCA (ConBio) e do Corpo de 

Consultores Internos do INCA (CCI-INCA).   

Em 2000, buscando garantir para a população brasileira que não vive em 

capitais uma assistência oncológica integral, com qualidade e de forma integrada o 

Ministério da Saúde lança o Projeto Expande - Projeto de Expansão da Assistência 

Oncológica, cabendo ao INCA sua coordenação. Com este fim,  planeja-se 

estrategicamente a criação, implantação de centros de oncologia em hospitais 

gerais, os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), para a expansão 

da oferta de serviços diagnósticos, cirúrgicos, quimioterápicos, radioterápicos e de 

cuidados paliativos em áreas geográficas antes sem cobertura para a população 

local.  Foi realizada a revisão do Plano Estratégico do INCA para o período 2000 a 

2004, buscando alinhar, cada vez mais, a atuação do Instituto às orientações 

governamentais. Um resultado importante deste trabalho, que envolveu a 

participação ativa de todas as áreas internas do INCA, foi à redefinição da Missão e 

da Visão Estratégica, adequando-as ao novo papel nacional da Instituição.  

O INCA intensificou a parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) 

no desenvolvimento dos planos de trabalho estaduais para as ações de prevenção e 

controle do câncer de mama e do colo de útero. Foram também realizados 

treinamentos para capacitação gerencial nas macrorregiões brasileiras e 

supervisões in loco nas Secretarias Estaduais de Saúde para acompanhamento e 

avaliação dos planos de trabalho desenvolvidos. Para permitir aos gestores do INCA 

um melhor acompanhamento das despesas geradas por suas respectivas unidades, 

implantou-se um conjunto de relatórios mensais de gastos por natureza de despesa 

(material, medicamentos, serviços de terceiros e pessoal) e por centro de custos, 

estabelecendo as bases para a apuração de custos por clínica.  

O faturamento ao SUS dos serviços prestados pelo INCA constitui a fonte de 

receita mais importante da FAF. A descentralização de tarefas para as unidades 

hospitalares, a informatização da emissão de laudos para solicitação de Autorização 

de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) e o domínio pela equipe interna 

dos processos de faturamento do SUS foram fundamentais para melhorar a 

qualidade e a produtividade do processo de faturamento. A implantação do Sistema 

Informatizado de Gestão de Suprimentos foi consolidada, com o desenvolvimento de 

novos relatórios gerenciais de compras e estoques e com o treinamento de todos os 
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funcionários da Coordenação de Administração Geral envolvidos no processo de 

suprimentos.  

A partir do ano 2000 foi inaugurada a nova Central de Suprimentos do INCA, 

com a transferência do Almoxarifado e da Farmácia Central para as novas 

instalações. Esta mudança, aliada à implantação de normas operacionais e à 

informatização do recebimento e da dispensação de materiais e medicamentos, 

proporcionou uma melhora significativa na logística operacional e na administração 

dos estoques. 

Com a virada do século se aproximando, o Regimento do Ministério da 

Saúde, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 3.496, de 1º de junho de 2000, dá 

competência ao Instituto Nacional do Câncer para o desenvolvimento das ações 

nacionais de controle do câncer e como o agente referencial para a prestação de 

serviços oncológicos no âmbito do SUS, considerando os seguintes aspectos: 

a) assistir ao Ministro de Estado na formulação da política nacional de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer; 

b) planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervisionar planos, programas, 

projetos e atividades, em âmbito nacional, relacionados à prevenção, diagnóstico 

e tratamento das neoplasias malignas e afecções correlatas; 

c) exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos 

humanos, em todos os níveis, na área de cancerologia; 

d) coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas e 

experimentais, em cancerologia; 

e) prestar serviços médico assistenciais aos portadores de neoplasias malignas e 

afecções correlatas. 

O INCA termina o século XX com uma estrutura organizacional capaz de 

executar as ações prioritárias ao controle do câncer, cujos pilares são a prevenção, 

a vigilância epidemiológica, a assistência oncológica integral e integrada, o ensino, a 

divulgação técnico-científica e a pesquisa. 

Destaca-se, ainda, o ajuste do Plano Estratégico 2000-2004 aos critérios que 

compunham o Modelo de Excelência de Gestão Pública, a atuação da Câmara de 

Avaliação do Desempenho Institucional e a conclusão da primeira fase do Programa 

de Desenvolvimento Gerencial.  

Além de toda essa instância técnica e executiva do Ministério da Saúde na 

PNPCC, o INCA cumpriu outros tantos papéis como órgão de pesquisa e de 
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disseminação do conhecimento e prática oncológicos, e como prestador de 

assistência médico-hospitalar especializada exclusivamente ao SUS. 

Na área de prevenção do câncer, a entrada em vigor das novas frases de 

advertência e imagens sobre os malefícios do fumo nos maços de cigarro coroou os 

esforços integrados do INCA e da ANVISA no controle do tabagismo e colocou o 

Brasil, depois do Canadá, como o segundo país do mundo a adotar tais medidas.  

Outro fato a destacar foi à publicação da Portaria do Ministério da Saúde, de nº 

1.575, que consolidou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo e criou 

Centros de Referência em abordagem e tratamento do fumante no âmbito da saúde 

pública. 

Ainda nesta gestão, ocorreu o lançamento em âmbito nacional do Programa 

de Controle do Câncer do Colo do Útero – Viva Mulher, que evidenciou mais uma 

vez, não só na detecção precoce, mas em outras áreas, a importância das ações 

integradas entre o Ministério da Saúde através do INCA, as Secretarias de Saúde, 

os agentes comunitários e a sociedade civil. 

A ampliação da assistência oncológica também se tornou uma realidade 

irreversível no país.  Com a implantação dos CACON através da participação do 

Projeto Expande do INCA garantiu-se um aumento da cobertura em várias regiões 

do Brasil. 

A partir de 2003 a direção do Instituto fortalece a importância técnica e política 

do INCA e implanta o modelo de gestão baseado no conceito da participação e do 

compartilhamento das ações. Trata-se de um sistema de gerenciamento 

organizacional moderno que permitirá a todos uma visão mais global do Instituto e 

um meio eficiente de envolver a totalidade dos funcionários nas prioridades 

estratégicas da instituição assim como a implantação de um instrumento de 

avaliação dos serviços oncológicos prestados à população no âmbito do SUS – a  

Acreditação Hospitalar que é um processo pelo qual podemos avaliar se as 

unidades assistenciais atendem a um conjunto de requisitos concedidos para 

melhorar a qualidade do cuidado ao paciente.  

Os três papéis norteadores do INCA do final do século XX estão 

demonstrados na Figura 7, em consonância com os conceitos de integração e 

integralidade dos serviços oncológicos na saúde pública, com duas grandes áreas 

centrais de caráter técnico-científico que compreende as medidas finalísticas de 
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prevenção, detecção precoce do câncer, assistência oncológica e cuidados 

paliativos.  

 

Tanto a prevenção do câncer como a assistência oncológica somente 
lograrão efetividade, se forem sustentadas pela formação de recursos 
humanos, pela informação e vigilância epidemiológicas e a 
produção/disseminação do conhecimento técnico-científico. A Qualidade 
aqui deve ser vista num sentido bastante amplo - como qualidade 
administrativa e da prestação ou execução de serviços em todas as áreas. 
(INCA 2011). 

 

 

Figura 7: Exemplo dos conceitos de integração e integralidade dos serviços oncológicos na 
saúde pública. 

Fonte: Relatório de Atividades do INCA de 2000. 

 

O Projeto Expande tinha em sua fase inicial, como objetivo, aumentar a 

capacidade instalada de assistência integral para 14 milhões de brasileiros, em 

quatro anos, com a criação ou melhoramento de instalações de centros oncológicos 

estruturados em 20 hospitais – determinação de novos fluxos de bens tangíveis em 

rede - em vários estados do Brasil. Visava romper com a predominância do modelo 

assistencial existente e orientar a ampliação da cobertura, a partir da realidade 

epidemiológica, estimulando o crescimento ordenado da oferta de serviços através 

de três critérios orientadores (Figuras de 8 a 11):  

 validade social (máxima cobertura possível),  

 validade estratégica (atendimento a área pouco coberta) e  

 validade política (integralidade de ações, integração de serviços e 

articulação pactuada de todos os envolvidos).  
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Figura 8: Exemplo dos conceitos de integração e integralidade dos serviços oncológicos 
propostos pelo Projeto Expande 
Fonte: INCA/EXPANDE (2000) 

 

 

 

Figura 9: Situação de centros e serviços oncológicos isolados no Brasil em 2000. 
Fonte: INCA/EXPANDE (2000) 
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Figura 10: Premissas adotadas pelo Projeto Expande para análise da situação de centros e 
serviços oncológicos isolados no Brasil em 2000. 

Fonte: INCA/EXPANDE (2000) 
 

 

 

Figura 11: Análise a partir das premissas adotadas pelo Projeto Expande para análise da 
situação de centros e serviços oncológicos isolados no Brasil em 2000. 

Fonte: INCA/EXPANDE (2000) 
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Em 2000, após a elaboração de um Plano de ação e de tarefas para 

implantação dos CACON, foram selecionados (de uma lista de 20) e aprovados pelo 

Ministério da Saúde, sete candidatos, considerando-se os critérios de dificuldades 

crescentes de cobertura no município/estado onde se encontram e demais diretrizes 

que norteiam o Expande. Também foram desenvolvidas atividades específicas, 

buscando viabilizar as condições técnicas e operacionais necessárias à implantação 

dos CACON I, priorizados para 2001. Dos sete CACON I a serem implantados em 

2001, os dois de maior viabilidade eram Araguaína/TO e Divinópolis/MG que já 

haviam passado da fase preliminar, ou seja, articulação com as SES, visitas 

exploratórias de reconhecimento da unidade por técnicos da SAS e do INCA, 

definição da equipe técnica de áreas de conhecimento necessárias, e 

estabelecimento de um Plano de Trabalho. 

A REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA JÁ ERA UM FATO! 

No Rio de Janeiro, Estado e Município onde está localizado o INCA, também 

havia a necessidade de se equacionar a demanda dos pacientes com câncer às 

unidades hospitalares que atendiam pelo SUS.  

Para tratar deste problema, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) criou a 

Comissão Interinstitucional de Reorganização, Reorientação e Acompanhamento da 

Assistência Oncológica no Estado do Rio de Janeiro, em outubro de 1999 e dela 

participavam representantes das secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio, 

do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde e, pelo Ministério da 

Saúde, representantes do Núcleo Estadual e do INCA. O objetivo principal é 

descentralizar o atendimento, considerando os respectivos níveis de complexidade 

tumoral, institucional e administrativa.  

Em 2000, a Comissão fez o mapeamento das 28 unidades, das quais 22 

cadastradas no SUS, que prestam serviços oncológicos e elaborou um diagnóstico 

regional de necessidades e disponibilidades desses serviços, desenhando o sistema 

de assistência oncológica no Estado do Rio de Janeiro, com pólos de tratamento, ou 

seja, centros oncológicos de assistência integral, delimitados por áreas geográficas.  

Esse trabalho objetivou nortear as decisões dos gestores do SUS para a 

assistência oncológica, em termos municipais e estadual e foi o começo de longo 

trabalho de reestruturação em rede da atenção oncológica no estado e no município. 

Em junho de 2004, o Ministério da Saúde lançou para todos os seguimentos 

de saúde o Programa QUALISUS que deveria ser implantado prioritariamente nas 27 
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regiões metropolitanas das capitais brasileiras e para cerca de 80 hospitais com 

serviços de emergência, visando melhorar a qualidade da atenção à saúde realizada 

pelo Sistema Único de Saúde e no mês seguinte, julho de 2004, o Ministério da 

Saúde promoveu no Rio de Janeiro a primeira Oficina HUMANIZARIO cujo objetivo 

foi discutir os modelos de então da atenção à saúde, de forma a juntos, 

representantes dos hospitais federais, estaduais e municipais do Rio de Janeiro, que 

compunham a Política de Qualificação de Atenção à Saúde do SUS (QUALISUS), 

montarem um projeto com estratégias para a melhoria no atendimento à população 

do Rio de Janeiro.  

Habermas (apud Tenório, 2006) fundamenta a reabilitação da esfera social, 

com base na idéia de orientações dialógicas das ações sociais, através de um 

comportamento interativo, compreensivo e democrático na órbita de um consenso 

comunicativo a ser construído dentro das relações sociais em função das 

racionalidades das ações, racionalidades estas que nortearam em 2004 a 

coordenação do HUMANIZASUS que apontava como prioridade para todos os 

atores envolvidos no processo de melhoria no atendimento à saúde da população do 

Rio de Janeiro, a redução do tempo de espera nos hospitais e o acolhimento do 

paciente, este passo vinculado à avaliação rápida e eficaz dos riscos de saúde.  Na 

ocasião, a oficina propunha repensar inclusive, a ambiência hospitalar ideal dentro 

do conceito de humanização. 

Em relação à atenção oncológica, estimativas do Instituto Nacional de 

Câncer, apontaram em 2004 que para 2005 seriam registrados mais de 450 mil 

novos casos de câncer no Brasil.  Da mesma maneira como o crescimento do 

número de casos de câncer vinham sendo registrados em todo o mundo, o Brasil 

também apontava a necessidade de que  todas as entidades ligadas à saúde e 

também  a sociedade passassem a agir em conjunto para prevenir e combater o 

problema, já que o câncer é uma questão complexa de saúde pública e, que para 

seu controle, deve ser trabalhado não apenas com tratamento para a doença, mas, 

como também, a educação da população, a pesquisa, o ensino, a prevenção, entre 

outras frentes de atuação.  Elementos básicos para a eficácia do processo 

participativo de controle do câncer, que como Demo (apud Tenório, 2006) 

destacava, só será um processo eficaz através da legitimidade encontrada na 

conscientização da importância do processo participativo, da negociação de espaços 

para o estabelecimento de regras democratizantes que delimitam a prática social. 
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A participação, sob o ponto de vista de Tenório e Rozenberg (1997) tem que 

ser concedida e requer consciência sobre os atos e que os envolvidos possuam 

compreensão do processo que estão vivenciando.  Verificamos que esta consciência 

aflorava quanto à questão do câncer no Brasil e consolidou-se com uma oficina de 

trabalho específica para discutir a criação de uma rede que contribuísse para a 

formulação de políticas, reorganização de ações e serviços, geração e disseminação 

de conhecimentos e mobilização da sociedade na promoção, prevenção e controle 

do câncer. Representantes de entidades nacionais e internacionais falaram durante 

esta oficina, que se deu em 2005 no Rio de Janeiro, sobre suas experiências na 

formação de redes em diversas áreas, como as de combate à AIDS e à fome.  

Esta oficina discutiu os principais desafios no controle do câncer no Brasil, 

como o de assegurar uma melhor cobertura das ações e serviços de atenção ao 

câncer nas diferentes regiões do país. A idéia era integrar unidades de saúde que 

ainda funcionavam de forma isolada e não estavam estruturadas para atender de 

forma integral às necessidades dos pacientes. Foi proposto também promover o 

incentivo a pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de medicamentos e terapias 

de combate ao câncer, com o objetivo de gerar novas soluções e reduzir custos. 

A participação da sociedade civil começa a organizar-se de forma integrada 

com as unidades assistenciais da rede pública – SUS através de projetos em 

parceria com ações voluntárias, como em 2005, o Instituto Nacional de Câncer em 

parceria com o INCAVoluntário criou a Casa de apoio a mulheres portadoras de 

neoplasia do Rio de Janeiro, projeto criado com o objetivo de atender às pacientes 

carentes do INCA que são portadoras de câncer de mama, oferecendo hospedagem 

para as pacientes que moram em locais distantes e não têm como, sem apoio, 

manter o tratamento oncológico em nível ambulatorial (sem internação). Este projeto 

avaliou em seus estudos de viabilidade que, um tratamento de quimioterapia ou 

radioterapia pode chegar a R$ 75 mil, custo arcado pelo Ministério da Saúde, e que, 

em função da distância, ou por falta de recursos para o transporte, muitas mulheres 

acabam desistindo do tratamento.  O projeto criou um espaço com capacidade inicial 

de hospedar simultaneamente 14 pessoas, onde além da hospedagem gratuita, as 

pacientes terão direito a transporte, alimentação, lazer e atividades ocupacionais. A 

casa foi idealizada por uma ex-paciente de câncer de mama, sensibilizada com a 

problemática de pacientes carentes, através do INCAVoluntário e da assessoria do 

próprio INCA, que garantiu a infra-estrutura adequada para o atendimento dessas 
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pacientes.  O projeto exemplifica o que Tenório e Rozenberg (1997) afirmavam de 

que a participação deve ser vista como o grande instrumento de cidadania e que a 

plenitude desta “só se consolida na presença de uma participação entendida como a 

ação coletiva e exercício consciente, voluntário e conquistado.” 

Ainda em 2005, podemos observar que sob a concepção de cidadania 

referenciada acima, verificamos que o discurso formal da administração participativa 

implantada pelo Instituto Nacional de Câncer em 2004, com a adoção do modelo 

preconizado pelo Governo Federal para implantar uma política participativa conforme 

expresso no Plano Brasil de Todos de participação e inclusão, e com base nos 

Mega-Objetivos e desafios, do referido Plano: promoção e expansão da cidadania e 

fortalecimento da democracia através da implementação de uma nova gestão 

pública - ética, transparente, participativa, descentralizada, com controle social e 

orientada para o cidadão, começou a se disseminar pelo Município do Rio de 

Janeiro, sendo inclusive constituído um grupo técnico do INCA das áreas 

assistencial, de recursos humanos, de tecnologia da informação, de administração e 

de comunicação social para promover uma interface junto a outras unidades 

assistenciais do SUS, e dar o apoio necessário à implantação de um Conselho de 

Gestão Participativa das unidades.   

Como exemplo tivemos a participação do INCA na coordenação das 

atividades administrativas em apoio à direção do Hospital da Lagoa, unidade do 

SUS, que não só atuou como assessoria técnica, mas também garantiu durante o 

tempo necessário o abastecimento de medicamentos e material de uso hospitalar, 

atendendo uma demanda imediata daquela unidade, que estava sem insumos em 

estoque, garantindo a reabertura de salas cirúrgicas e leitos do CTI, o 

restabelecimento da rotina dos ambulatórios e ampliando o número de leitos 

hospitalares. 

Em 2006, Tenório e Saravia defendiam a idéia que o “o importante não é 

diferenciar gestão pública de gestão social, mas resgatar a função básica da 

administração pública que é atender aos interesses da sociedade como um todo.” 

(TENÓRIO E SARAVIA, 2006, p. 109). Neste mesmo ano, o Rio de Janeiro foi palco 

do XI Congresso Mundial de Saúde Pública que contou com a participação da 

Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO, 

reconhecidamente espaço de institucionalização da Saúde Coletiva, concebida 

como campo de múltiplo de saberes e práticas sociais, da gerência da Unidade 
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Técnica de Políticas de Recursos Humanos da Organização Pan-americana da 

Saúde e teve como principal foco o convite para que toda a comunidade sanitária 

participasse de uma ampla discussão sobre o controle do câncer como um problema 

de saúde pública. 

No XI Congresso o INCA apresentou o trabalho que vinha sendo 

desenvolvido para a integração de parceiros governamentais e não-governamentais 

na estruturação de uma Rede de Atenção Oncológica para o controle do câncer, 

Rede Câncer ou RAO, em todos os níveis de atenção, abandonando definitivamente 

o modelo hierarquizado e vertical de gestão em atendimento aos novos conceitos de 

gestão onde todos os atores se entendem dentro de uma rede de solidariedade, em 

que todos são responsáveis pelo problema do controle do câncer, como forma de 

conseguirem efetivamente alcançar o objetivo da mobilização social para que as 

medidas de prevenção e detecção precoce da doença sejam realmente entendidas 

por toda a população e todos os atores envolvidos na rede.  Destacou-se que neste 

trabalho a comunicação para que esse entendimento realmente ocorra é essencial 

para o controle do câncer no Brasil. 

Este trabalho apresentado em congresso não ficou apenas no discurso 

ideológico e começou a concretizar-se em uma reunião de vários profissionais 

atuantes em todo o país nas variadas esferas da gestão da área oncológica, tais 

como, em secretarias estaduais e municipais de Saúde, em serviços públicos e 

filantrópicos, em seus diferentes níveis, da Atenção Básica à Alta Complexidade. Os 

participantes foram indicados pelos diferentes atores envolvidos na Atenção 

Oncológica como representantes da gestão competente na visão de cada um 

desses atores. O encontro durou dois dias, e que teve como objetivo central definir o 

perfil de competências da área.  O perfil delineado nesta reunião passou a orientar a 

construção do currículo necessário a capacitação de novos profissionais para 

atuarem e enfrentarem os desafios da área, em sintonia com a nova política de 

atenção oncológica em fase de implementação no Brasil, trazendo o enfoque do 

câncer desde a prevenção, passando pelo tratamento até os cuidados paliativos, 

requer uma nova lógica nas ações de planejamento e gestão. 

Em um aparte quanto aos precedentes históricos e conceituais da 

implantação da REDE ONCORIO, devemos salientar que o destaque conferido ao 

Instituto Nacional de Câncer – INCA, neste trabalho tem como um de seus motivos o 

fato do mesmo estar situado no Município do Rio de Janeiro e ter um papel, dentro 
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da área de atenção ao câncer, preponderante nos padrões de interrelacionamento 

ativo dos diversos atores responsáveis pelo desenvolvimento local, envolvimento 

que como faz referência Tenório (2004) abrange diversas dimensões: econômica, 

social, cultural, ambiental e físico-territorial, político-institucional e científico-

tecnológica.  Tornando-se de sobremaneira principal responsável pela profunda 

transformação das relações sociais da rede de atenção oncológica local, no 

município do Rio de Janeiro.  O INCA aponta desta forma como resposta a lógica 

apresentada por Tenório (2004) de que o desenvolvimento local necessita do 

surgimento e fortalecimento de atores locais e com capacidade de iniciativa e 

propostas sócio econômicas que capitalizem suas potencialidades que resultará em 

uma melhora integral da qualidade de vida de sua população. 

Tenório (2004) destaca em seus trabalhos que com relação à iniciativa local, 

o desenvolvimento deste supõe processos de geração de atores capazes de 

iniciativa, onde, dá como exemplo, a renovação de atividades tradicionais, que é o 

caso da assistência, a introdução de novas tecnologias, que é o caso da pesquisa, e 

supõem uma dose muito importante de mobilização do conjunto dos atores locais, 

inclusive, diz o autor, nas áreas de serviços essenciais, que é o caso da saúde 

pública. Salienta ainda que as  ações locais de desenvolvimento não podem ocorrer 

como monopólio do poder público, mas que este deve funcionar como um articulador 

e facilitador de ações, função muito característica do papel do INCA no contexto da 

formação de uma rede de atenção oncológica.   

Exemplo desta característica, em 2006, o INCA lançou uma página eletrônica 

para a Rede de Atenção Oncológica (Figura 12), cujo objetivo foi exatamente dar 

mais visibilidade à iniciativa de construção da rede, estimulando a formação de 

parcerias entre organizações governamentais, não governamentais e a sociedade 

em geral, visando ao controle do câncer no Brasil e prestar serviços para seus mais 

diversos usuários: pacientes, profissionais, prestadores e gestores. Entre as 

atrações da nova página da Rede destaca-se um banco de currículos para 

profissionais de saúde e notícias atualizadas sobre câncer e tabagismo veiculadas 

pelo INCA e publicadas diariamente na imprensa. O portal foi criado para ser uma 

ferramenta ágil e de fácil acesso para todos e como mecanismo do processo de 

adesão de novos membros. 
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Figura 12: Página eletrônica da Rede de Atenção Oncológica – (RAO) ou Rede Câncer 
Fonte: INCA (2011) 

 

Como foro para o lançamento do sítio foi escolhido o Conselho Consultivo do 

INCA por ser formadas por entidades técnico-científicas, entidades gestoras do 

Sistema Único de Saúde (SUS), e prestadoras de serviços ao SUS.  Além do INCA o 

conselho conta com a participação de: 

 ENTIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS, COMO: 

  Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO;  

 Colégio Brasileiro de Hematologia – CBH; 

 Sociedade Brasileira de Radioterapia – SBRT; 

 Sociedade Brasileira de Cancerologia; 

 Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica;   

 Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica; 

 Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica; 

 Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. 

 Com a participação dos seguintes prestadores de serviços ao SUS: 

 Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer – 

ABIFCC; 

 Associação dos Hospitais Universitários e de Ensino – ABRAHUE;  

 Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 

Filantrópicas. 

Também integram o conselho os seguintes órgãos gestores do SUS: 

http://www.sbco.com.br/
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 Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS;  

 Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS;  

 Ministério da Saúde - MS;  

 Departamento de Sistemas e Redes Assistenciais /SAS/MS; 

 Departamento de Avaliação, Regulação e Controle de Sistemas/SAS/MS; 

 Departamento de Apoio a Descentralização/Secretaria Executiva – SE/MS; 

 Departamento de Análise de Situações em Saúde/SVS/MS; 

 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – MS; 

 Instituto Nacional de Câncer. 

 

Embora o CONSINCA seja um órgão eminentemente técnico-consultivo, a 

amplitude e a qualificação de sua composição imprimem consistência e legitimidade 

às suas ações. Como exemplo, em dezembro de 2005, o Ministério da Saúde editou 

Portarias definindo a Política Nacional de Atenção Oncológica e revisando as 

normas para regulamentação das Unidades de tratamento do câncer. Em ambos os 

casos, os textos destes documentos foram discutidos e elaborados por grupo de 

trabalho do CONSINCA. 

Em 2006 o INCA realizou um Seminário de Operacionalização da Política 

Nacional de Atenção Oncológica para apresentar as ações por ele elaboradas para 

organizar os serviços de saúde em função do controle do câncer, aumentar a 

cobertura oncológica, garantir a qualidade dos serviços prestados e desenvolver 

capacitações para profissionais, por exemplo. No encontro, os representantes das 

secretarias estaduais de saúde foram capacitados a operar um aplicativo on-line que 

passou a funcionar como ferramenta de gestão das ações de prevenção e controle 

do câncer desenvolvidas em todo o Brasil. 

O sistema, que foi desenvolvido por profissionais do INCA, permite que as 

secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil cadastrem as ações de controle do 

câncer que pretendem realizar. Todo o trabalho deve seguir diretrizes definidas pelo 

Instituto Nacional de Câncer, mas que respeitem as particularidades de cada região. 

Como o aplicativo é on-line, do Rio de Janeiro, técnicos do INCA podem 

acompanhar o desenvolvimento de cada uma das ações, monitorar em que está 

sendo investida a verba destinada à atenção oncológica, além de sugerir parcerias e 

formas de organização dos serviços de saúde. O programa segue o padrão utilizado 

http://www.saude.gov.br/
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para planejamento e gestão do próprio Instituto, conhecido como Sistema de 

Planejamento do INCA – SISPLAN.  

Para colocar em prática todas as propostas da Política Nacional de Atenção 

Oncológica, publicada em dezembro de 2005, os profissionais do INCA têm 

trabalhado em grupos operativos, equipes formadas por especialistas em várias 

áreas para estruturação e implementação de ações para o controle do câncer. 

O INCA ainda trabalha para ampliar a oferta dos serviços de atenção básica 

através, por exemplo, da oferta diária de exames Papanicolau, sem hora marcada, 

nos postos de saúde do Município do Rio de Janeiro. Outra ação que vem sendo 

desenvolvida pelo Instituto é o treinamento dos profissionais do Programa de Saúde 

da Família para execução de exames preventivos, como por exemplo, o treinamento 

para o profissional clínico das mamas e de colo do útero, trabalho que é feito em 

articulação com o Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à 

Saúde. 

Em 2007, com o objetivo de incluir o câncer na pauta dos gestores de saúde, 

o Instituto Nacional de Câncer lançou o Curso de Qualificação da Gestão para a 

Atenção Oncológica, onde participaram 81 gestores de 27 secretarias municipais do 

Estado do Rio de Janeiro e 03 da Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil.  

 O curso, criado e desenvolvido por profissionais com experiência nas diversas 

esferas da gestão pública, abordou diferentes aspectos do gerenciamento na área 

de atenção oncológica com metodologia baseada em situações-problema 

desenvolvidas a partir da prática, direcionada para o dia-a-dia dos gestores e tendo 

como foco o trabalho em equipe. Um de seus produtos foi à criação de projetos de 

intervenção em câncer em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

 2007 também foi lançado no Rio de Janeiro o Projeto Rádio INCA de 

programas sobre prevenção do câncer. Os programas são produzidos pelo INCA e 

disseminados por 500 rádios comunitárias de todo o país. A idéia é divulgar 

informações de prevenção e detecção precoce de câncer - principalmente para as 

camadas sociais menos favorecidas, que têm pouco ou nenhum acesso à variedade 

de meios de comunicação. As transmissões possuem cerca de sete minutos e além 

de um conteúdo básico geral, será diversificada em função da incidência, da 

morbidade e da mortalidade da doença, que varia de região para região: Centro-

Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. 
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 Em 2007 também foi criada a Rede de Pesquisa Clínica das Instituições 

Federais de Saúde no Estado do Rio de Janeiro – Rede Rio, pela portaria 2.262/GM 

de setembro de 2006, com o objetivo de melhorar a assistência aos pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), dar suporte às demandas de revisão de condutas 

clínicas, avaliarem novos esquemas terapêuticos, fazer análise econômica em saúde 

e de incorporação tecnológica no Ministério da Saúde. 

 Os projetos desenvolvidos por essas instituições, no âmbito da Rede, serão 

financiados pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e suas 

pesquisas deverão atender às demandas de incorporação técnica e orientar 

tomadas de decisões do Ministério da Saúde. A Rede Rio prevê, ainda, programas 

de capacitação para os profissionais de suas unidades, com o objetivo de aprimorar 

a qualidade das pesquisas. O primeiro curso – Boas Práticas e Ética em Pesquisa 

Clínica – acontece em março de 2007 no INCA, sob a coordenação e certificação do 

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas. 

 Um dos projetos apresentados na Rede e considerado prioritário foi o projeto 

Quimioterapia associada ou não ao uso do Herceptin no Tratamento Adjuvante dos 

Pacientes com Câncer de Mama. O Herceptin é um medicamento utilizado no 

tratamento do câncer de mama, que ainda não foi incorporado ao SUS devido ao 

alto custo financeiro. A pesquisa pretende testar alternativas para diminuir o tempo 

de tratamento e, assim, diminuir o custo, atendendo de sobremaneira os objetivos 

apresentados por Tenório (2004) para cidadania e desenvolvimento local, “de 

promover melhores condições materiais e a sustentabilidade da sociedade, segundo 

as suas condições e vocações.”  

 Desde 2007, segundo a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde, já existe um fluxo organizado para o 

encaminhamento de itens para inclusão tecnológica ao Sistema Único de Saúde – o 

SUS por empresas, instituições de saúde, associações médicas e associações de 

portadores de patologias específicas.  Fluxo este que foi estabelecido pela portaria 

GM/MS 3.223, em dezembro de 2006, que reestruturou a Comissão para 

Incorporação de Tecnologias em Saúde (CITEC), da Secretaria de Atenção à Saúde 

(SAS) que veio determinar que a demanda devesse ser qualificada pelos órgãos 

técnicos do Ministério, o que acelera todo o processo de inclusão e reduz os custos 

orçamentários com medicamentos excepcionais. Para isto o Ministério da Saúde 

também vem, desde então, promovendo a articulação entre as políticas de saúde, 
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ciência e tecnologia, e a indústria, com vistas ao estabelecimento de uma política 

nacional da aquisição de novas drogas e à busca da autonomia nacional na 

fabricação de medicamentos, que são quase todos importados, ação que pode ser 

analisada segundo Tenório e Marques Filho (2006) como a democratização de 

organização da polis, da causa comum, do bem comum, da boa sociedade ou da 

sociedade justa, enfim, do interesse público e não mais pela ótica do interesse 

privado advindo do radicalismo da individualidade que se encontra centrada no 

mercado ou por ele é determinada. 

 Tenório e Marques Filho (2006) colocam ainda a questão de que 

 

sob a perspectiva de cidadania, as questões municipais não devem 
ser planejadas, executadas e avaliadas exclusivamente pelo governo 
de turno, mas compartilhadas com as diferentes organizações e/ou 
representações da sociedade civil.  Compartilhamento que deve 
ocorrer por meio de ações comunicativas, práticas políticas 
argumentativas, nas quais o cidadão decide, coletivamente, com os 
poderes constituídos, os interesses da sociedade. (TENÓRIO E 
MARQUES FILHO, 2006, p.109) 

  

As ações desencadeadas pelo Ministério da Saúde, em 2006, reforçam a 

questão de que as práticas de planejamento, executadas e avaliadas 

exclusivamente no âmbito da administração pública devem extrapolar os turnos de 

governo, exemplo disto foi o edital lançado para a pesquisa em fármacos com 

ênfase nas doenças negligenciadas, em sua maioria, doenças tropicais infecciosas 

que afetam principalmente os mais pobres, tais como: leishmaniose, doença do 

sono, malária, e doença de chagas. E é uma proposta também do Ministério da 

Saúde desenvolver um complexo industrial da saúde nacional, elegendo 

medicamentos e vacinas prioritários.   

 Nestes fóruns que congregam os atores necessários para auxiliar a tomada 

de decisões pelo Ministério da Saúde na área oncológica, o CONSINCA é presença 

fundamental nesse processo.  

 Por sua vez, o INCA, desde 2007 vem destacando a importância de realizar 

um aprofundamento teórico sobre a Rede, pois o Brasil está deixando para trás o 

momento do discurso e partindo para a ação através da definição das áreas que 

precisam de uma pauta de trabalho específica. A Rede de Atenção Oncológica, ou 

REDE CÂNCER (RAO) como é chamada, segundo o INCA, é um desafio no âmbito 

da Saúde, já que no Brasil não existe um processo semelhante para que a área 
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possa se espelhar e por isto mesmo precisa ter uma proposta de ação objetiva e 

bem estruturada. 

 A base de atuação da REDE CÂNCER (RAO) é a geração e difusão do 

conhecimento para a adoção de condutas técnicas, pesquisa tecnológica e científica 

e inovação em saúde e dentre as experiências do INCA junto a RAO algumas 

funcionam em modelos mais próximos das redes sociais, como é o caso do 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo o e Outros Fatores de Risco e, ainda 

do Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama e do Colo do Útero 

(Programa Viva Mulher). 

 O Ministério da Saúde, por meio do INCA, lançou em dezembro de 2005 a 

Política Nacional de Atenção Oncológica, que passou a tratar o câncer como um 

problema de saúde pública. Em 2007 o trabalho desenvolvido pelo INCA passou a 

ser interligado com a criação de Redes Regionais de Atenção Oncológica, formando 

uma Rede Nacional, que envolveu diferentes parceiros governamentais e não 

governamentais em uma mobilização social para o controle do câncer, dentre elas a 

REDE ONCORIO. 

 Interfaces foram criadas entre os Planos Estaduais e Municipais de Saúde; as 

Políticas de Saúde; o Pacto pela Saúde 2006 que englobava o Pacto pela Vida, o 

Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão; a Política Nacional de Promoção da 

Saúde; a Política Nacional de Atenção Básica; a Política Nacional de Regulação e a 

Política Nacional de Ciência e Tecnologia para a criação da Política Nacional de 

Atenção Oncológica e da Política Nacional de Alta Complexidade da Saúde. 

As ações de atenção oncológica deveriam ser implementadas em sete 

campos principais: gestão e financiamento; vigilância; promoção da saúde e 

prevenção; detecção precoce; organização da assistência oncológica em rede; 

formação e capacitação de recursos humanos e produção do conhecimento. Dentre 

as principais ações, está à melhoria na detecção precoce dos cânceres do colo do 

útero e de mama, priorizados no Pacto pela Vida, do Ministério da Saúde. 

O plano para a organização foi baseado em um documento elaborado pela 

Secretaria de Estado da Saúde e Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz). O relatório aponta, dentre outros aspectos, um 

cenário fragmentado de políticas e ações específicas, além de dificuldade de 

construção e coordenação de redes e fluxos. Outra particularidade apontada pelo 

estudo é a existência de, por um lado, centros e institutos especializados 
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reconhecidos pela excelência e, de outro, problemas como a falta de acesso aos 

serviços básicos, demora na realização de exames diagnósticos e aumento pela 

demanda do serviço de emergência. 

A REDE ONCORIO (Figura 13) que atenderia a região metropolitana do 

município do Rio de Janeiro com uma proposta de uma administração participativa, 

principalmente no que tange ao espaço da administração pública, na construção 

coletiva de programas e projetos alicerçados na constituição de parcerias (Figura 15) 

e na capacitação dos atores locais governamentais e não governamentais para uma 

gestão compartilhada das políticas públicas no controle do câncer no Município do 

Rio de Janeiro. 

 

Figura 13: Rede ONCORIO. 
Fonte: Própria, Carvalho, 2010. 
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A rede foi concebida com o objetivo de reorganizar o sistema público de 

saúde, redistribuindo a demanda, por meio do treinamento de equipes, 

desenvolvimento de pesquisas e melhoria do processo de informação a partir da 

experiência do INCA e do trabalho conjunto realizado por seus membros depois de 

feito um diagnóstico da situação atual da assistência oncológica no Rio de Janeiro e 

quais as necessidades de melhoria de cada unidade de saúde. Entre elas, 

problemas de infraestrutura, como necessidade de obras e aquisição de 

equipamentos médico-hospitalares. A solução pretendia ser extensiva a, mas todo o 

sistema de saúde pública do estado para beneficiar não apenas a Rede de Atenção 

Oncológica. 

Por intermédio da rede, algumas soluções foram implantadas de imediato. É o 

caso da falta de equipamentos. Os hospitais que integram a Rede ONCORIO 

receberam material para o tratamento do câncer do colo do útero e da próstata, 

comprado pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 1,6 milhão. Além disso, o INCA 

ofereceu treinamento para os profissionais que iriam utilizar os equipamentos. 

Outra parte importante do processo é o preenchimento do painel de 

indicadores no site da Rede. A análise dos dados servirá para corrigir e melhorar a 

assistência e produzir conhecimento – são informações fundamentais para 

acompanhar a implantação do plano por meio do controle da qualidade e da 

produção. 

 A iniciativa da criação da REDE ONCORIO integrou todas as unidades de 

saúde (atores da rede) que atendem pacientes com câncer nos municípios do da 

região metropolitana I e II. Com o intuito de reverter o quadro de falta de acesso aos 

serviços básicos de saúde, demora na realização de exames e aumento na 

demanda dos serviços de emergência, o INCA viabilizou a compra e distribuição de 

equipamentos para assistência em câncer para todas as unidades integrantes dessa 

Rede (Figura 14), tendo por contrapartida a realização de procedimentos. 

  Em 2006 e 2007, foram investidos recursos do QUALISUS - programa que 

visa à qualificação dos serviços nas emergências de todo país - na estruturação do 

diagnóstico (anatomia patológica) e cuidado aos cânceres prevalentes (mama, colo 

do útero e próstata) em todas as unidades integrantes da Rede ONCORIO. Em 

2008, foram adquiridos equipamentos de alta tecnologia a serem instalados no 

INCA, que é a governança da Rede e a instância técnica do Ministério da Saúde 
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responsável pela pesquisa e pela disseminação de conhecimento e de prática 

oncológica para o SUS. 

 Para a formação da Rede ONCORIO o INCA também celebrou com o 

Ministério da Saúde acordos que fortaleceram o modelo de gestão do Instituto. Por 

meio da Portaria Ministerial 2.024, de 26 de setembro de 2008, o INCA passou a 

receber recursos do Ministério da Saúde mediante o cumprimento de metas 

quantitativas e qualitativas para as atividades de assistência, educação, pesquisa e 

ações nacionais. Em parceria com as secretarias estadual e municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro, também foram definidas metas para realização de procedimentos de 

atendimento local. 

 Segundo os relatórios de gestão do INCA, o aprimoramento da gestão 

aumentou o controle sobre os gastos e permitiu a avaliação dos resultados dos 

investimentos do governo no controle do câncer no país possibilitando ao INCA dar 

respostas mais adequadas aos desafios do atendimento oncológico de qualidade e 

com equidade no município do Rio de Janeiro e que começa a ser replicar pelo 

restante do país.  

 A REDE ONCORIO É UMA REDE LOCAL DENTRO DE OUTRA REDE DE 

AMBITO NACIONAL – A REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA (RAO) OU REDE 

CÂNCER ambas sob a governança do INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – 

INCA. 

O Plano Operativo que definiu as metas que o INCA deverá cumprir todas 

pactuadas com os gestores locais estabeleceu qual é a produção assistencial, ou 

seja, que procedimentos estarão disponíveis para a rede do Estado e Município do 

Rio. O Ministério da Saúde acrescentou a essas metas quantitativas outras, 

quantitativas e qualitativas, que passaram a caracterizar a atuação do instituto. São 

33 indicadores, distribuídos em quatro categorias: 

 Qualidade da Assistência (como satisfação do usuário com os serviços 

prestados, controle e redução das taxas de infecção e mortalidade hospitalar);  

 Gestão Hospitalar (aumento da eficiência dos centros cirúrgicos, manutenção 

e aumento da eficiência do tratamento e da ocupação de leitos);  

 Atividades Educacionais e de Pesquisa (avaliação da atividade docente e 

inserção dos profissionais formados na rede pública);  

 Ações Nacionais de Prevenção e Controle do Câncer (qualificação dos 

Registros Hospitalares de Câncer, RHCs, e de Base Populacional, RCBP).  
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Figura 14: Rede ONCORIO – rede de relacionamentos: Laços Fortes x Laços Fracos. 
Fonte: Própria com base em dados fornecidos pelo Serviço de Patrimônio do INCA 

(CARVALHO, 2011) 
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4.2. OS FLUXOS TANGÍVEIS E BENS PATRIMONIAIS DO INCA E DA REDE 

CÂNCER (RAO)  

  

Para tratar-se dos fluxos tangíveis da Rede Câncer (RAO) neste capítulo faz-

se necessário reforçar o entendimento dos elementos morfológicos que podem ser 

associados à estrutura em rede.  

Como já foi visto no referencial teórico são eles: os nós, as posições, as 

ligações e os fluxos. Onde na Rede Câncer (RAO) os nós são as instituições e 

serviços de oncologia; as posições são a estrutura de divisão de trabalho em 

oncologia país; as ligações são os relacionamentos estabelecidos entre aos atores 

da Rede Câncer (RAO) e os fluxos de bens (tangíveis) são os equipamentos e 

suprimentos e de informações (intangíveis) foram àqueles estabelecidos pela 

governança da rede. 

 Na realidade existem vários fluxos operacionais estabelecidos para o 

atendimento ao INCA e a REDE CÂNCER (RAO) e, mas pode-se estabelecer como 

ponto de partida o PLANEJAMENTO (Figura 15). 

 

O Planejamento é uma ferramenta para pensar e agir dentro de uma 
sistemática, que se propõe ao estudo das situações existentes, para a 
identificação de seus limites e suas possibilidades, o que torna 
possível a identificação de estratégias para viabilizar os objetivos que 
se pretende alcançar. [...] O processo de planejamento se desenvolve 
considerando diversos fatores, como a posição atual, a visão e os 
objetivos estratégicos de uma instituição.  (INCA, 2009, p.3 e 4) 

 

 

Figura 15: Modelo de Gestão e do Planejamento do INCA a partir das premissas do 
SISPLAN 

Fonte: INCA, 2009. (p. 4) 
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O INCA conta com o SISPLAN – O Sistema de Planejamento do INCA (Figura 

18) que é uma ferramenta gerencial de fundamental importância dentro do modelo 

de gestão colegiada adotado e que vem redesenhando os espaços institucionais de 

decisão, discussão de políticas e consenso, fortalecendo a transparência e a 

participação dos funcionários uma vez que permite a participação na elaboração de 

suas atividades e projetos, facilita o acompanhamento dos objetivos e metas pela 

intranet (ambiente de fácil acesso pelos funcionários – Figura 16) e expõe para todo 

o INCA suas prioridades, reflexo das deliberações. 

 

 

Figura 16: INTRANET/SISPLAN DO INCA 
Fonte: Próprio, a partir de INCA, 2011. 
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O SISPLAN com base nas premissas do Modelo de Gestão do INCA, 

participativo e compartilhado, e com foco no fortalecimento das instâncias 

colegiadas, obedece a um organizado fluxo de ações (Figura 17) pelo qual um 

projeto deve passar até sua aprovação final no âmbito do Conselho Deliberativo. 

 

 

Figura 17: Fluxo de Ações do SISPLAN 
Fonte: Próprio, a partir de INCA, 2011. 

 

A partir do ciclo de 2008, a CTP de Desenvolvimento Institucional passou a 

analisar os projetos sobre a ótica da Viabilidade Operacional e com critérios 

adotados na Matriz GUT. 
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 Gravidade: prejuízos irreparáveis; prejuízos ou dificuldades muito graves; 

prejuízos ou dificuldades graves; pouco grave e sem gravidade. 

 Urgência: é imprescindível o início imediato (já deveria estar em curso 

anteriormente); é necessária uma ação rápida (neste ciclo); ação requer alguma 

urgência (ciclo posterior); pode esperar um pouco (mais de um ciclo) e pode 

esperar. 

 Tendência: já houve piora; vai piorar em curto prazo; vai piorar em médio prazo; 

vai piorar em longo prazo e não piora. 

Para traduzir a contribuição ou influência do projeto sob a ótica de cada um 

desses critérios, são utilizados graus com uma escala de zero (0) a quatro (4), 

significando respectivamente: Nenhum (0), Baixo (1), Médio (2), Alto (3), Muito Alto 

(4). 

Desde a sua criação em 2004 até a presente data (março de 2011) já foram 

cadastrados 2738 projetos (Tabela1 e Gráfico 1) com aprovação de apenas 32%. 

Observa-se que esta ferramenta não vem sendo devidamente alimentada e dos 874 

projetos aprovados nestes 8 (oito) anos apenas 11% são considerados finalizados 

estando os demais 89% sem status atualizado (Tabela2 e Gráfico 2). 

 

 

Tabela 1 e Gráfico 1: SISPLAN – Status dos Projetos cadastrados no SISPLAN de 2004 a 2011 
Fonte: Própria com base em dados da INTRANET/INCA 2011. 
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Tabela 2 e Gráfico 2: SISPLAN – Status dos Projetos aprovados 
Fonte: Própria com base em dados da INTRANET/INCA 2011. 

 

Com o projeto aprovado este passa a estar liberado para o próximo passo 

que é a solicitação de compras ou contratação de serviços que seguirá o fluxo de 

compras dentro dos parâmetros legais que regem os órgãos públicos, principalmente 

os ditados pela Lei 8666/1993 (Figura 18). 
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Figura 18: Fluxo de compras (continua...) 
Fonte: INCA, 2011. 
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Figura 18: Fluxo de compras (continua...) 

Fonte: INCA, 2011. 
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Figura 18: Fluxo de compras (continuação) 
Fonte: INCA, 2011. 

 

A próxima etapa passa a ser, predominantemente, o fluxo do Serviço de 

Patrimônio responsável por controlar todos os bens móveis e imóveis do Instituto 

e/ou sob responsabilidade deste, zelando por sua integridade e assegurando o pleno 

controle destes bens. 

Dentre suas atividades destacam-se: 
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 A padronização dos procedimentos de controle de bens patrimoniais do INCA, 

visando a um controle efetivo e com qualidade. 

 O registro as incorporações de bens feitas por meio de compras ou doações. 

 Promover o tombamento de todos os bens móveis patrimoniais do Instituto. 

 Registrar a localização de todos os bens móveis e imóveis patrimoniais do 

Instituto. 

 Atribuir aos funcionários e colaboradores do INCA a responsabilidade pelo 

uso e guarda dos bens móveis patrimoniais do Instituto emitindo e atualizando 

Termos de Responsabilidade. 

 Controlar e registrar toda e qualquer movimentação dos bens móveis 

patrimoniais do Instituto. 

 Verificar os bens extraviados ou danificados abrindo processos 

administrativos de apuração dos fatos. 

 Abrir processos para alienação dos bens móveis patrimoniais do Instituto em 

caso de cessão, doação e/ou inutilização procedendo e registrando suas baixas. 

 Verificar a existência dos bens móveis patrimoniais do Instituto por meio de 

inventários físicos e contábeis, por ordem e força legal, dos tipos: 

 

INICIAL – realizado quando da criação de uma unidade, como por exemplo, 

quando da instalação da unidade sito à Rua Marques de Pombal, nº 125 – 

Centro – Rio de Janeiro/RJ. a partir de março de 2001 e em 2014/2015 o 

CAMPOS INTEGRADO INCA, a ser construído nos próximos 5 (cinco) anos 

localizado entre a Av. Henrique Valadares, Rua Carlos Sampaio, Rua 

Washington Luiz e Rua Conselheiro Josino – Centro – Rio de Janeiro/RJ., 

para identificação, registro dos bens e emissão dos Termos de 

Responsabilidade; 

ANUAL – destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens 

patrimoniais do acervo de cada unidade, existente em 31 de dezembro de 

cada exercício, constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais 

ocorridas durante o exercício; 

DE TRANSPARÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – realizado quando da 

mudança do dirigente e/ou coordenador de uma unidade e de chefe de 

divisão, serviço ou setor, destinado a comprovar a quantidade e o valor dos 

bens patrimoniais do acervo sob responsabilidade do profissional que está 
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deixando o cargo para os devidos registros e emissão de novo termo de 

responsabilidade a ser assinado pelo profissional que está assumindo o cargo 

e a área; 

DE EXTINÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO – realizado quando da extinção ou 

transformação das unidades, como exemplo das unidades sito à Rua do  

Resende, nº 124 e 128 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. e Rua dos Inválidos, nº 

212 – Centro – Rio de Janeiro/RJ., em mudança para o endereço da Rua 

Marques de Pombal, nº 125 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. a partir de março 

de 2011 e dos demais endereços, quais sejam, no bairro de Santo Cristo, no 

bairro de Vila Isabel e no centro da cidade do Rio de Janeiro, quando da 

integração das unidades assistenciais, de pesquisa, de política pública, de 

gestão, de divulgação cientifica do Instituto, num único local - o CAMPOS 

INTEGRADO INCA, que representará a movimentação, baseada no 

patrimônio atual, de aproximadamente 75% do total de bens do INCA, não 

estimadas aqui novas aquisições; 

EVENTUAL – realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da 

unidade e/ou área, por iniciativa do órgão fiscalizador ou por ocorrência de 

sinistro. 

 

 Acompanhar e auxiliar nos procedimentos dos Imóveis do INCA e/ou 

utilizados por este. 

 

Segundo a atual chefia do Serviço de Patrimônio do INCA (Março de 2011) o 

fluxo de recebimento de bem patrimonial adquirido a partir de compra de materiais, 

com empenho ou contrato segue os seguintes trâmites (Figura 19): 

 

 O Setor de Contratos e Convênios, Serviço de Compras ou a Divisão 

Orçamentária e Financeira (DOF), enviam ao Serviço de Patrimônio (SEPAT) a 

documentação referente à compra, seja ela o empenho orçamentário ou o contrato 

de aquisição. 

 O SEPAT ao receber os documentos de compra faz a juntada de outros 

documentos necessários para montar o processo de recebimento para tal ação, 

sendo da seguinte forma: - recebendo somente o empenho que determina que a 

compra seja de dispensa de licitação: a folha de rosto onde é escrito toda o histórico 
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do processo, a solicitação de compras do notes onde informa quem é o solicitante e 

a descrição correta do bem a ser recebido; - recebendo o contrato alem de tudo já 

descrito acima é juntado o empenho. 

 Após a juntada de todos os documentos é feito a analise referente o prazo de 

entrega que as empresas tem para executar a compra, e com isso é feito à inclusão 

dos dados da compra na planilha existente no serviço para controle de cobrança. 

 Dentro do prazo de entrega, determinado no contrato ou no empenho, é 

agendado à entrega junto às empresas, informando o local da entrega adequado 

para recebimento, sendo avaliado o tipo de bem que foi comprado; se for de grande 

porte e de difícil transporte normalmente se verifica a possibilidade de fazer a 

entrega no local definitivo da instalação. 

 O acompanhamento do controle de entrega dos empenhos é feito em uma 

planilha elaborada pelo SEPAT, onde se o contrato/empenho não for concluído 

dentro do prazo previsto, começa a ser feita a cobrança oficial através de cartas ao 

fornecedor. 

 Ao se receber o bem é feita à verificação dos dados da nota fiscal com os 

documentos do processo quanto à quantidade em volume e/ou o bem em si. 

 Verifica se o bem está em conformidade ou não com o comprado, esta 

verificação deve ser feita no ato do recebimento apontando dados básicos como cor, 

tamanho, quantidade, entre outras coisas fácil e perceptível a olho leigo. 

 Caso não haja inconformidade é feita à implantação do bem no sistema do 

SEPAT (E.M.S.), e então recebe a identificação patrimonial. 

 Caso haja inconformidade o bem é devolvido imediatamente a empresa para 

que seja feita a entrega correta. 

 Caso o bem seja de avaliação técnica da Divisão de Engenharia Clinica 

(DIEC), classificados como equipamento médico hospitalar (EMH), este material tem 

que ser identificado com o cartaz, onde informa que a caixa só pode ser violada na 

presença de um funcionário da DIEC, este também membro da comissão de 

recebimento e enviado um e-mail para sua conferência; caso não seja de avaliação 

da DIEC é solicitado também através de e-mail, a presença de membros da 

comissão de recebimento ao patrimônio para que seja feita verificação do bem antes 

de se enviar ao seu destino.   
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 O e-mail enviado a DIEC deve constar os seguintes dados: data da chegada 

do bem, identificação do bem, nome e telefone do fornecedor, numero da nota fiscal 

ou documento da entrega do bem, numero do processo e empenho / contrato, 

numero de identificação patrimonial, unidade e setor a que o bem se destina, e a 

previsão de entrega que o patrimônio deve fazer a entrega ao seu destino. 

 O SEPAT agenda a entrega do bem com o responsável pela compra. 

 O SEPAT envia um novo e-mail para a DIEC confirmando a entrega do bem 

no setor solicitante. 

 O SEPAT deve receber por e-mail, a informação da DIEC se o bem está em 

conformidade ou não após sua verificação no prazo de 10 dias, caso complete esse 

prazo e a conferência do bem não pode ser feita devido a problemas alheios a DIEC, 

esta, deverá comunicar ao SEPAT um novo prazo para a finalização da conferência, 

lembrando sempre que não podemos ficar segurando o pagamento da nota fiscal 

caso o problema não seja da empresa fornecedora. 

 Se o Bem tiver em não conformidade, o SEPAT deverá ser comunicado da 

situação e acordos feitos com o fornecedor para que possa ser tomada a devida 

providencia no decorrer do processo, em forma de cartas de cobrança diretas ao 

fornecedor. 

 Após a comunicação dos membros da comissão de recebimento e da DIEC, 

os Bens que se encontram em conformidade são feitos o lançamento na planilha 

interna do setor e liberado a nota fiscal para lançamento no sistema da união (SIAFI) 

e enviados para pagamento ao DOF; o bem que não está em conformidade o 

SEPAT fica aguardando um novo comunicado da DIEC assim que esteja resolvido o 

problema junto à empresa, para então concluir o processo até o pagamento da nota 

fiscal. 

 A cada situação ou etapa do processo são informadas na folha de rosto do 

processo de recebimento no SEPAT. 
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Figura 19: Fluxo de Bens Patrimoniais adquiridos pelo INCA (continua...) 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 
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Figura 19: Fluxo de Bens Patrimoniais adquiridos pelo INCA (continua...) 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 



103 

 

 

Figura 19: Fluxo de Bens Patrimoniais adquiridos pelo INCA (continuação) 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 

 

 Nos casos de doação (Figura 20) para o INCA a unidade recebedora do bem 

doado tem que comunicar ao Serviço de Patrimônio (SEPAT), por meio de 

memorando seguindo o seguinte fluxo: 

 

 Na doação de um bem móvel de pessoa física ou pessoa jurídica, o doador 

deve enviar uma correspondência ao responsável da Unidade do INCA e um 

documento fiscal onde consta o valor financeiro do bem doado. 

 O responsável da Unidade do INCA que recebeu a documentação e o bem 

deve enviar um memorando ao SEPAT, acompanhado da documentação da doação 

solicitando a implantação do bem no acervo da Instituição. 

 Se for através de algum projeto, o doador deve enviar ao pesquisador 

responsável pelo projeto o termo de transferência e entrega de bens e  o documento 

de compra do bem, constando o valor financeiro do bem a ser doado. 
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 pesquisador responsável deve assinar o termo de transferência e 

entrega de bens junto com o diretor da Unidade do INCA e enviar um 

memorando ao SEPAT solicitando a inclusão do bem no acervo da 

Instituição 

 O SEPAT emite a declaração de que o bem foi incorporado no acervo da 

Instituição para ser enviado ao doador. 

 O SEPAT implanta o bem doado no sistema do setor, emite o termo de 

responsabilidade para o responsável. 

 O SEPAT deve comunicar a DIEC quando o bem se tratar de equipamento 

médico-hospitalar para que seja registrado como novo bem do acervo do Inca, este 

comunicado deve ser através de e-mail e constar os seguintes dados: data da 

chegada do bem, identificação do bem, nome e telefone do doador, numero da nota 

fiscal ou documento da entrega do bem, numero de identificação patrimonial, 

unidade e setor a que o bem se destina. 

 O SEPAT envia a documentação da implantação para ser registrado no 

sistema da união (SIAFI), e arquiva toda a documentação. 

 

 

Figura 20: Fluxo de Bens Patrimoniais doados ao INCA (continua...) 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 
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Figura 20: Fluxo de Bens Patrimoniais doados ao INCA (continuação) 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 
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Nos casos de doação do INCA para outras unidade da Rede Câncer (RAO) o 

fluxo de aquisição do bem móvel é o mesmo, desde a fase de planejamento até a 

fase de recebimento do bem no INCA.  Em alguns caso, como, por exemplo, dos 

bens adquiridos para a Rede ONCORIO, dependendo do porte do material, o 

mesmo pode ser entregue diretamente na instituição recebedora da doação e a 

diferença do fluxo apresentado anteriormente é que o TERMO DE DOAÇÃO tem o 

INCA como doador e recebedor outra instituição, mas com procedimentos 

semelhantes embora neste caso não seja emitido nenhum Termo de 

Responsabilidade. 

Além dos casos de doação existem também as situações de cessões, como é 

o caso da Rede de Atenção Oncológica –RAO ou Rede Câncer.  Nesta situação o 

Termo de Doação é substituído por um termo de Cessão e um Contrato ou Convênio 

de cooperação técnica e o bem continua sendo Patrimônio do INCA, portanto 

responsabilidade do INCA.  Nesta situação é emitido dois termos de 

responsabilidades: um assinado pelo representante legal pelo acompanhamento do 

contrato/convênio de cooperação técnica, como é o exemplo do Projeto Expande e 

outro termo assinado pelo recebedor do bem patrimonial em cessão. 

Atualmente, esta situação vem preocupando os gestores do Serviço de 

Patrimônio do INCA – SEPAT e um projeto de inventário de 100% de todos os bens 

do INCA em todo o território nacional vem sendo desenvolvido. 

Considerando o cenário atual (março de 2011) e o empreendimento do 

Campus Integrado do INCA além de outros projetos institucionais, dentro do escopo, 

prazo, custo e qualidade planejados, este projeto do SEPAT é resultado da 

anamnese da situação do Serviço de Patrimônio realizada em 2009 e atualizada no 

exercício de 2010/2011. 

Com a MISSÃO de "controlar todos os bens móveis e imóveis da instituição, 

zelando pela sua integridade” e como VISÃO ESTRATÉGICA "assegurar pleno 

controle dos bens patrimoniais do Instituto Nacional de Câncer e conscientizar todos 

os seus colaboradores da importância de zelar pela integridade física dos bens 

permanentes”. O Serviço de Patrimônio do INCA, sito à Rua do Riachuelo, n° 172 – 

Sala 33 - 2º andar, sua administração, conta hoje com uma equipe de 12 (Doze) 

profissionais: 
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 06 (seis) servidores do Ministério da Saúde 

 02 (dois) ANALISTAS EM CIENCIA E TECNOLOGIA  

 04 (quatro) ASSISTENTES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 01 (um) funcionário da Fundação do Câncer com o cargo de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 05 (cinco) funcionários terceirizados: 

 02 (dois) ADMINISTRATIVOS 

 03 (três) OPERACIONAIS 

Dos 12 (doze) profissionais apontados existe um cenário para os próximos 05 

(cinco) anos de que: 

 02 (dois) servidores do Ministério da Saúde se aposentem (intenção já 

verbalizada) 

 01 (um) ANALISTA EM CIENCIA E TECNOLOGIA  

 01 (um) ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 01 (um) funcionário terceirizado pela Fundação do Câncer, com o cargo de 

assistente administrativo e 02 (dois) terceirizados da firma CNS possam vir a 

ser desligados do INCA, por força da decisão do Ministério Público Federal, 

nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal de 1988, e com base na 

Lei Complementar nº 75/93, na Lei nº 7.347/85 e na Resolução n° 23, de 

17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e considerando os 

termos do Acórdão nº 1520/2006 do TCU e Processo nº 

1.16.000.000606/2010-18, objetos que tratam da substituição de terceirizados 

por concursados e sobre a contratação de serviços da Fundação do Câncer.  

Diante do exposto, o cenário mais crítico e contingencial é de que o Serviço 

de Patrimônio passaria a contar com um total de 07 (sete) profissionais o que é 

equivalente a dizer que terá, nos próximos cinco anos, sua força de trabalho 

diminuída em, aproximadamente, 50%. 

Ao Serviço de Patrimônio cabe a responsabilidade pelo acompanhamento e 

procedimentos de regularização de todos os imóveis pertencente ou utilizados pelo 

INCA 

No que toca a questão dos BENS IMÓVEIS pertencentes ou utilizados pelo 

INCA observamos a curva abaixo na linha temporal do instituto que cresceu nas 

duas últimas décadas em 850%, conforme demonstrado no gráfico abaixo (Gráfico 

3).  
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Gráfico 3: Linha do tempo de 01 endereço em 1957 a 18 endereços em 2011 – imóveis INCA 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011. 

 

Hoje, o Serviço de Patrimônio, com uma equipe de 12 (doze) profissionais 

atende 18 endereços do Estado do Rio de Janeiro. Em um cenário hipotético, de 

emergência, considerando as variáveis atuais, se o Serviço de Patrimônio 

necessitasse estar presente em todos os endereços, no mesmo dia, para aguardar 

chegada ou retirada de material ou qualquer outra de suas funções, teríamos uma 

relação de 0,72 homem/unidade.  

No cenário mais crítico, apresentado anteriormente, de redução de 50% de 

sua força de trabalho, teríamos uma relação de 0,39 homem/unidade. 

 “Fora” o fato de que logisticamente seria impossível “transporte” para este 

tipo de ação por força contratual de serviço de transporte e por ser humanamente 

impossível um profissional estar em três lugares ao mesmo tempo.  

Sujeitos a tais atividades do SEPAT existem no momento (MARÇO de 2011), 

aproximadamente 63.000 itens de Bens Móveis pertencentes e/ou alocados sob 

responsabilidade no instituto nacional do câncer e em todo o território nacional 

(Quadro 2). 
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Quadro 2: Distribuição de Bens Patrimoniais do INCA em todo território nacional do Brasil (continua...) 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011 
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Quadro 2: Distribuição de Bens Patrimoniais do INCA em todo território nacional do Brasil (continua...) 

Fonte: Própria, Carvalho, 2011 
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Quadro 2: Distribuição de Bens Patrimoniais do INCA em todo território nacional do Brasil (continua...) 

Fonte: Própria, Carvalho, 2011 
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Quadro 2: Distribuição de Bens Patrimoniais do INCA em todo território nacional do Brasil  
Fonte: Própria, Carvalho, 2011 

 

Quadro 3: Distribuição de Bens Patrimoniais do INCA em todo território nacional do Brasil 
(detalhamento do INCA) 
Fonte: Própria, Carvalho, 2011 
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Um estudo de homem/hora destinados a um inventário físico de dos itens que 

se encontram nas unidades e/ou sob responsabilidade e registrados no INCA 

(aproximadamente 99% do total de 63.000) revelou que com a equipe atual (março 

de 2011), respeitadas as atividades e características técnicas de cada profissional 

lotado no Serviço de Patrimônio, este é capaz de em um ano fazer o inventário de 

aproximadamente 28.000 itens/ano (46,84% dos 99%). 

No cenário mais crítico apontado, a capacidade anual de inventário físico do 

serviço de patrimônio seria de apenas 8.000 itens/ano (13,38% dos 99%). É preciso 

destacar que estes cenários descartam uma série de atividades do Serviço de 

Patrimônio e dá prioridade total ao inventário físico. Observação seja feita, que os 

13,38% do cenário crítico nos deixa dentro do limite mínimo exigido por lei para o 

inventário físico anual dos órgãos da administração pública brasileira conforme 

previsão normativa prevista por lei, mas que nos desqualifica como instituição que 

vem buscando a qualidade máxima dos serviços prestados através de processos de 

acreditação e aponta para uma força de trabalho estrangulada e mal dimensionada 

para o tamanho e importância da instituição da qual faz parte. 

Os exercícios de 2009 e 2010, que consubstanciaram o objeto deste estudo, 

caracterizaram-se como períodos de desenvolvimento de projetos que objetivavam a 

otimização dos espaços do INCA dentro da proposta de logística integrada que 

norteia o PROJETO DO NOVO CAMPO INTEGRADO DO INCA, que irá abrigar 

todas as atividades do Instituto, permitindo o desenvolvimento e avaliação de novas 

tecnologias e pesquisas na área do câncer. Esta integração representará um 

poderoso agente para a estruturação e organização do espaço físico da Instituição, 

das ações prestadas, das tecnologias e do conhecimento científico de seu corpo 

funcional. 

O levantamento funcional dos vários endereços que abrigam as diversas 

Unidades de serviços do INCA apontou uma série de disfunções, tais como:  

• Fragmentação de grande parte da assistência;  

• Desarticulação entre assistência, ensino e pesquisa;  

• Estruturas rígidas e/ou saturadas que impossibilitam um melhor 

dimensionamento para a absorção e implantação de tecnologia;  

• Defasagem entre o modelo de gestão – compartilhado e participativo – e a 

estrutura física, que não possui espaços fomentadores da interação e do convívio. 
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O projeto do novo CAMPUS DO INCA, já em andamento, e o PLANO DE 

AÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO PATRIMONIAL, elaborado pela Divisão de 

Suprimentos do INCA, no período de setembro/outubro de 2010 e priorizado pela 

Coordenadoria de Administração Geral do INCA – COAGE, e pela Chefia do Serviço 

de Suprimentos em outubro de 2010, priorizou as MACROAÇÕES de: 

 

1. IMPLANTAR, POR ORDEM DE SERVIÇO, FLUXO/ROTINA DE 

RECEBIMENTO DE BENS PERMANENTES PELO SEPAT. 

1.1. Atualizar e formalizar fluxo/rotina ideal para o recebimento de bens 

permanentes que contemple o recebimento provisório dos bens (Elaborar 

check list para recebimento dos bens) - incluir casos de não conformidade 

com a especificação, bens sob comodato, bens importados, bens de 

projetos FAPERJ, etc. 

1.2. Implantar Comissão de recebimento de materiais com representante da 

engenharia clínica, predial, informática, etc além de representante técnico. 

1.3. Definir acordos de nível de serviço para implantação e implementação 

do Processo de Recebimento de bens permanentes pelo SEPAT. 

1.3.1. Definir acordos de nível de serviço para implantação e 

implementação do Processo de Recebimento de bens permanentes 

pelo SEPAT. 

1.3.2. Definir e formalizar com a Comissão de Padronização de materiais 

acordo de nível de serviços que possibilite maior integração com o 

SEPAT, possibilitando sua participação no processo de 

planejamento da compra do bem permanente. 

1.3.3. Definir e formalizar com o Serviço de compras e DOF acordo de 

nível de serviços  capaz de melhorar a comunicação e  minimizar a 

problemática dos pedido de compras relacionados à distinção entre 

bem permanente e de consumo (a avaliação dos pedidos de 

compras  pela SEPAT evitaria falhas futuras) e quanto ao grupo 

registrado na nota de empenho que muitas vezes não confere com 

aquele definido pelo serviço de patrimônio. 

1.3.4. Definir e formalizar com os pesquisadores da FAPERJ acordo de 

nível de serviços capaz de melhorar a comunicação ao SEPAT 

quanto ao recebimento de bens via projeto de pesquisa. 
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1.3.5. Definir e formalizar com a assessoria de comunicação acordo de 

nível de serviços capaz de aumentar a divulgação deste acordo 

entre pesquisadores e SEPAT. 

1.3.6. Definir e formalizar com a Engenharia clínica acordo de nível de 

serviços capaz de agilizar o processo de conferência do bem 

definindo tempo máximo permitido. 

1.3.7. Definir e formalizar com a área de convênios e contratos acordo de 

nível de serviços  capaz de melhorar a comunicação quanto à 

chegada do bem na instituição (principalmente nos casos de 

comodato). 

1.3.8. Definir e formalizar via contrato com o Fornecedor acordo de nível 

de serviços capaz de agilizar o processo de recebimento do bem. 

Avaliar a possibilidade de incluir no contrato uma clausula que 

contemple a responsabilidade (em agilizar o processo de 

conferência do bem) do fornecedor junto ao setor do INCA 

responsável. 

1.3.9. Definir e formalizar via contrato com o Fornecedor acordo de nível 

de serviços capaz de agilizar o processo de recebimento do bem. 

Avaliar a possibilidade de incluir no contrato uma clausula que 

contemple a responsabilidade (em agilizar o processo de 

conferência do bem) do fornecedor junto ao setor do INCA 

responsável. 

1.4. Definir estratégia de divulgação do fluxo/rotina junto a Assessoria de 

Comunicação Social. 

1.5. Estabelecer rotina de monitoramento da execução dos fluxos/ rotinas 

(definir indicadores para acompanhamento do processo). 

 

2. PLANEJAR O RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO PROJETO EXPANDE. 

2.1. Avaliar a possibilidade de vincular a entrega do bem ao cumprimento 

das obrigações acordadas no Protocolo de Intenções.(inserir cláusula no 

termo de intenções). 

2.2. Identificar junto a Assessoria Jurídica do INCA a possibilidade de se 

estabelecer um respaldo jurídico no caso de descumprimento das 

obrigações acordadas no Protocolo de Intenções dos Projetos.   
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2.3. Viabilizar a inclusão de profissional do SEPAT no grupo responsável 

pela elaboração e acompanhamento dos projetos visando melhorar a 

comunicação e a integração do SEPAT com a CONPREV. 

2.4. Definir e formalizar um fluxo de informação capaz de minimizar essa 

problemática. 

2.5. Criar documento válido como termo de posse. 

 

3. PROMOVER A REALIZAÇÃO DE 100% DO INVENTÁRIO. 

3.1. Rever as atribuições da comissão viabilizando uma atuação mais 

efetiva no processo (participação ativa dos membros). 

3.2. Elaborar Projeto Básico para contratação de empresa especializada 

para realização de 100% do inventário (avaliar possibilidade de incluir no 

projeto a realização de 10% do inventário nos 4 anos seguintes). 

3.3. Negociar  implantação do sistema de automação de inventario de bens 

permanentes (autorizado no SISPLAN). 

3.4. Definir junto à Divisão de Recursos Humanos estratégia que viabilize o 

treinamento dos assistentes técnicos dos diversos serviços quanto à 

movimentação de bens permanentes; Definir junto à Assessoria de 

Comunicação Social mecanismos que garantam o reforço das campanhas 

de conscientização quanto à movimentação destes bens. 

 

Esta MACROAÇÕES representam para o SERVIÇO DE PATRIMÔNIO novas 

necessidades, de caráter URGENTE, para o atendimento das demandas estimadas 

de forma a minimizar o máximo possível os problemas apontados e respaldar-se 

tecnicamente e por força e exigência contida na Lei nº 4.320/1964.  

Considerando ainda a correta observância dos procedimentos relativos à 

administração de bens patrimoniais permanentes, no tocante à identificação, 

controle, guarda e baixa de bens móveis, que dispõe sobre o levantamento físico-

financeiro de cada unidade administrativa.  (CAPÍTULO III - Da Contabilidade 

Patrimonial e Industrial -  Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97,  Art. 100, Art. 101, Art. § 1º 

, § 2º , § 3º § 4º , § 5º, Art. 106 § 1° § 2º § 3º); considerando a Lei 8666/1993 que 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; para o 

momento destaca ainda a necessidade de atendimento a Orientação Contábil nº 
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50/2010 do Ministério Público da União, com referência a Resolução CFC nº 

1.136/2008 de critérios e procedimentos para registro contábil de depreciação e se 

enquadra no artigo 8º da IN nº 02/2008, que dispõe sobre regras e diretrizes para a 

contratação de serviços continuados ou não o SEPAT vem estudando e tentando 

viabilizar um PROJETO DE GESTÃO PATRIMONIAL que trata a matéria como uma 

atividade de natureza continuada e de âmbito nacional, a ser executada através da 

contratação de serviço especializado. 

A terceirização objeto do estudo do projeto SEPAT tem respaldo na literatura 

jurídica que preconiza que esse tipo de serviço além de viabilizar a consecução de 

melhores resultados, porquanto realizados por profissionais da área, com formação 

técnica específica e está sendo tratada de forma planejada e com muita cautela, 

respaldando-se em todos os aspectos legais necessários. 

Não se pode deixar de lembrar que a gestão patrimonial, destacando-se o 

inventário de bens móveis e imóveis tem sido um dos maiores problemas 

enfrentados na gestão do patrimônio no âmbito dos órgãos públicos, verdadeiro 

ponto de controle dos órgãos de controle externo, interno e social, sendo 

recorrentes, por exemplo, as decisões dos tribunais de contas que contemplam a má 

qualidade dos inventários, ou até mesmo a não realização dos mesmos.   

O INCA ainda não é exceção a esta regra, muito embora os últimos oito anos 

tenham representado um avanço na qualidade do Serviço de Patrimônio do INCA, 

que se instrumentalizou e normatizou os procedimentos para o controle dos bens 

patrimoniais sob sua responsabilidade através de processos administrativos mais 

transparentes e ágeis, mas que ainda não são suficientes para atender toda a 

demanda existente e a previsão do seu crescimento exponencial para os próximos 5 

(cinco) anos.  

É indispensável ao INCA, enquanto instituição e enquanto governaça da 

REDE CÂNCER (RAO), uma Gestão Patrimonial mais eficaz e tecnicamente 

preparada para atender a coordenação da implementação das políticas pública de 

controle do câncer, em todo o território nacional e para tal, tem sido ato contínuo da 

Direção Geral do INCA, com respaldo do Ministério da Saúde, buscar 

incessantemente o aporte dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos 

necessários para fazer frente a esse desafio. 

Como conseqüências imediatas e futuras da não implementação de um 

Projeto Gestão Patrimonial, a experiência tem mostrado que, COMISSÕES 
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INVENTARIANTES, GT’S DE TRABALHO para apuração de ocorrências de 

quaisquer natureza aos bens patrimoniais e as  próprias atividades do dia a dia 

inerente à gestão patrimonial, exercidas por profissionais nomeados ou lotados junto 

ao Serviço de Patrimônio, via de regra, são executadas de forma insegura e/ou 

insatisfeita, pois além de não possuírem formação para o desempenho da função 

investida, não possuem os conhecimentos práticos, nem, muitas vezes, aptidão para 

a atividade resultando em ineficiência a condução dos procedimentos necessários à 

Gestão Patrimonial.  

 

Segundo Neves (2010)  

 

o princípio administrativo-contábil da segregação de funções de funções de 
execução e controle, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União, reclama que o inventário físico-financeiro de bens seja feito por 
pessoas estranhas à gestão de patrimônio, sendo mesmo, a nosso juízo, 
aconselhável que seja conduzido por especialistas de fora do órgão a ser 
inventariado (NEVES, 2010)

1
 

 

Neves (2010) ainda salienta que 

 

A decisão sobre contratar ou não uma empresa para a prestação de serviço 
de inventário físico anual está no campo da discricionariedade do 
Administrador, não havendo qualquer óbice legal para a adoção da execução 
desse serviço de forma indireta, sendo que o artigo 96 da Lei nº 4.320/64 
exige tão somente que a inventariança seja analítica [...] Em verdade, a 
promoção de iniciativas e projetos de simplificação e otimização de regras, 
processos e atividades da Administração Pública merecem o beneplácito de 
todos. Aliás, a "terceirização" desse tipo de serviço além de viabilizar a 
consecução de melhores resultados, porquanto realizado por profissionais da 
área, presta-se também a tornar ainda mais forte o já citado princípio da 
segregação de funções, uma vez que nesse caso os serviços seriam 
realizados por equipe estranha não só área de material e patrimônio do 
órgão, mas de fora do órgão público inventariado como um todo. (NEVES, 
2010) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 <http://jus.uol.com.br/revista/texto/14649> 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/14649/terceirizacao-de-servicos-relativos-a-realizacao-do-inventario-anual-dos-orgaos-publicos
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5. TRATAMENTO DOS DADOS E DAS EVIDÊNCIAS 

 

No contexto observado no estudo de caso a percepção dos atores 

responsáveis pelo fluxo dos bens tangíveis do INCA e da REDE CÂNCER (RAO) é 

de extrema importância e, portanto os dados obtidos por meio da aplicação do 

questionário que avalia a IMPORTÂNCIA e o DESEMPENHO deste fluxo foram 

consolidados utilizando conjuntos fuzzy triangulares e tratados através da teoria dos 

conjuntos fuzzy, cujos valores percorrem o intervalo [0,1] com criação de funções de 

pertinência. 

Os conjuntos fuzzy triangulares dos termos relacionados à IMPORTÂNCIA 

(Gráfico 4) e dos termos relacionados ao DESEMPENHO (Gráfico 5) foram 

escolhidos para representar informações com alto grau de incerteza e de indefinição, 

como são as variáveis lingüísticas propostas para traduzir as percepções dos 

entrevistados (PEDRYCZ, 1994). 

 

 

Gráfico 4: Conjunto Fuzzy Triangular - IMPORTÂNCIA 
Fonte: Adaptado de (ALMEIDA, 2010, p.66) 

 

ONDE 

NI – Nada Importante = valor do termo fuzzy 0 e número fuzzy triangular (0,0,1) 

PI – Pouco Importante = valor do termo fuzzy 1 e número fuzzy triangular (0,1,2) 

MoI – Moderadamente Importante = valor do termo fuzzy 2 e número fuzzy triangular 

(1,2,3) 

I – Importante = valor do termo fuzzy 3 e número fuzzy triangular (2,3,4) 

MI – Muito Importante = valor do termo fuzzy 4 e número fuzzy triangular (3,4,4) 
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Gráfico 5: Conjunto Fuzzy Triangular - DESEMPENHO 
Fonte: Adaptado de (ALMEIDA, 2010, p.66) 

 

ONDE para o desempenho 

MR – Muito Ruim = valor do termo fuzzy 0 e número fuzzy triangular (0,0,1) 

R – Ruim = valor do termo fuzzy 1 e número fuzzy triangular (0,1,2) 

RE – Regular = valor do termo fuzzy 2 e número fuzzy triangular (1,2,3) 

B – Bom = valor do termo fuzzy 3 e número fuzzy triangular (2,3,4) 

MB – Muito Bom = valor do termo fuzzy 4 e número fuzzy triangular (3,4,4) 

 

5.1. FUZZIFICAÇÃO OU AGREGAÇÃO DE VALORES 

 

 Nos quadros que se seguem (Quadro 4, 5 e 6)  foram consolidadas todas as 

respostas dos 15 (quinze) respondentes ao questionário que avaliou a 

IMPORTÂNCIA e o DESEMPENHO do fluxo de bens móveis no INCA e na REDE 

CÂNCER (RAO). 

 Suas respostas apontam para uma avaliação independente dos ditames e 

diretrizes da gestão atual do INCA.  É resposta de atores que vivem no dia a dia 

profissional o passo a passo dos fluxos apresentados (páginas 109, 112, 113, 114, 

120, 121, 122, 123 e 124) e observam sérios buracos estruturais no desempenho 

deste. 

  
 A apresentação que se segue da análise dos fluxos de bens tangíveis no 

INCA e na Rede Câncer (RAO) vem de forma detalhada e ilustrativa desmistificando 

a complexidade da teoria dos conjuntos fuzzy, ferramenta de fácil utilização e 

clareza de significação. 
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Quadro 4: Fuzzificação de valores quanto os aspectos de Relações Dialógicas 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 
 

 
Quadro 5: Fuzzificação de valores quanto os aspectos de Processos e Normas Técnicas 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Quadro 6: Fuzzificação de valores quanto os aspectos de Continuidade e Atualizações 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
 

 

5.1.1. Agregação das opiniões quanto à IMPORTÂNCIA do fluxo de bens 

tangíveis da REDE CÂNCER (RAO) (memória de cálculo de agregação de 

opiniões) 

 

IMPORTÂNCIA - Quão IMPORTANTE o fluxo de bens tangíveis foi para o processo 

de criação da rede? 

Legenda: 

NI – Nada Importante 

PI – Pouco Importante 

Mol – Moderadamente Importante 

I – Importante 

MI – Muito Importante    

     

 

 

 

 

 

Quadro 7: Fuzzificação de valores – Valor do Termo Fuzzy e Número Fuzzy Triangular para 
IMPORTÂNCIA 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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5.1.1.1.  Grau de IMPORTÂNCIA dos Aspectos de Relações Dialógicas 

 

1 - Ações de informação, esclarecimentos de funcionários para a atuação junto a 

outras unidades (não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

 

Quadro 8: Ações de informação e esclarecimentos quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

 

Gráfico 6: Ações de informação e esclarecimentos quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

2 - Ações de conscientização de funcionários para a atuação junto a outras unidades 

(não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

 

Quadro 9: Ações de conscientização quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 7: Ações de conscientização quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

3 - Ações de sensibilização de funcionários para a atuação junto a outras unidades 

(não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

 

Quadro 10: Ações de sensibilização quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

 

Gráfico 8: Ações de sensibilização quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

4 - Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos entre 

funcionários da governança e das demais unidades (não INCA) da REDE CÂNCER 

(RAO). 
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Quadro 11: Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos quanto ao grau de 
IMPORTÂNCIA  

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
 

 

 

Gráfico 9: Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos quanto ao grau de 
IMPORTÂNCIA  

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
 

5 - Facilidade na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 

 

 

 

Quadro 12: Facilidade na comunicação interinstitucional quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 10: Facilidade na comunicação interinstitucional quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

6 - Rapidez na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 

 

 

 

Quadro 13: Rapidez na comunicação interinstitucional quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

 

Gráfico 11: Rapidez na comunicação interinstitucional quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

5.1.1.2. Grau de IMPORTÂNCIA dos Aspectos de Processos e Normas Técnicas 

 

7 - Os fluxos dos bens tangíveis no que diz respeito à aquisição de materiais 

permanentes para REDE CÂNCER (RAO) foram discutidos e previamente 

acordados entre todos os interessados da rede. 
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Quadro 14: Discussão e acordo prévio quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

 

Gráfico 12: Discussão e acordo prévio quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

8 - Processos rápidos e eficientes entre os setores de contratos e convênios, serviço 

de compras, divisão orçamentária e financeira e serviço de patrimônio no referente à 

documentação de compra dos bens patrimoniais destinados a REDE CÂNCER 

(RAO). 

 

 

 

Quadro 15: Rapidez e Eficiência quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 13: Rapidez e Eficiência quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

9 - Clareza nas informações documentais referentes aos destinatários finais dos 

bens patrimoniais com nome da instituição, setor/serviço ou unidade a que se 

destina, responsável pelo recebimento e assinatura da documentação pertinente ao 

bem. 

 

 

 

Quadro 16: Clareza nas informações documentais quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 14: Clareza nas informações documentais quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

10 - Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, determinado 

no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de entrega no local 

definitivo de instalação, quando bens de grande porte. 
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Quadro 17: Prazo de entrega quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 15: Prazo de entrega quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

11 - Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, determinado 

no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de entrega através 

de nosso serviço de patrimônio na instituição de destino final. 

 

 

Quadro 18: Prazo de entrega junto a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 16: Prazo de entrega junto a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

12 - A abertura dos processos de doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo 

INCA para REDE CÂNCER (RAO) caminhou junto com o processo de entrega do 

material a instituição de destino final tornando mais eficaz o processo. 

 

 

Quadro 19: Doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 17: Doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

13 - A doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo INCA para REDE CÂNCER 

(RAO) ocorreu sempre sem problemas e de forma rápida e eficaz. 
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Quadro 20: Rapidez e eficiência na doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de 
IMPORTÂNCIA 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 18: Rapidez e eficiência na doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de 
IMPORTÂNCIA 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

5.1.1.3. Grau de IMPORTÂNCIA dos Aspectos de Continuidade e Atualizações  

 

14 - O procedimento de compra de equipamentos ao tratamento oncológico na 

REDE CÂNCER (RAO) continua a ser um processo conjunto e contínuo entre todas 

as unidades garantindo qualidade e reduzindo custos. 

 

 

Quadro 21: Qualidade e Custos quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 19: Qualidade e Custos quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

15 - A avaliação e o inventário de bens da rede são realizados anualmente pela 

governança da rede para garantir sua qualidade e perfeita condições de 

funcionamento. 

 

 

Quadro 22: Avaliação e Inventário quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 20: Avaliação e Inventário quanto ao grau de IMPORTÂNCIA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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5.1.2. Agregação das opiniões quanto ao DESEMPENHO do fluxo de bens 

tangíveis da REDE CÂNCER (RAO) (memória de cálculo de agregação de 

opiniões) 

 

DESEMPENHO - Como vem sendo o DESEMPENHO dos fluxos de bens tangíveis 

na rede? 

Legenda: 

MR – Muito Ruim 

RU – Ruim 

R – Regular 

B – Bom 

MB – Muito Bom 

 

Quadro 23: Fuzzificação de valores – Valor do Termo Fuzzy e Número Fuzzy Triangular para 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
 
 

5.1.2.1. Grau de DESEMPENHO dos Aspectos de Relações Dialógicas 

 

1 - Ações de informação, esclarecimentos de funcionários para a atuação junto a 

outras unidades (não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 24: Ações de informação e esclarecimentos quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 21: Ações de informação e esclarecimentos quanto ao grau de DESEMPENHO  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

2 - Ações de conscientização de funcionários para a atuação junto a outras unidades 

(não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 25: Ações de conscientização quanto ao grau de DESEMPENHO  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 22: Ações de conscientização quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

3 - Ações de sensibilização de funcionários para a atuação junto a outras unidades 

(não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 
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Quadro 26: Ações de sensibilização quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 23: Ações de sensibilização quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

4 - Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos entre 

funcionários da governança e das demais unidades (não INCA) da REDE CÂNCER 

(RAO). 

 

 

Quadro 27: Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos quanto ao grau de 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 24: Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos quanto ao grau de 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

5 - Facilidade na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 

 

 

Quadro 28: Facilidade na comunicação interinstitucional quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 25: Facilidade na comunicação interinstitucional quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

6 - Rapidez na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 
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Quadro 29: Rapidez na comunicação interinstitucional quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 26: Rapidez na comunicação interinstitucional quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

5.1.2.2. Grau de DESEMPENHO dos Aspectos de Processos e Normas Técnicas 

 

7 - Os fluxos dos bens tangíveis no que diz respeito à aquisição de materiais 

permanentes para REDE CÂNCER (RAO) foram discutidos e previamente 

acordados entre todos os interessados da rede. 

 

 

Quadro 30: Discussão e acordo prévio quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 27: Discussão e acordo prévio quanto ao grau de DESEMPENHO                                             
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

8 - Processos rápidos e eficientes entre os setores de contratos e convênios, serviço 

de compras, divisão orçamentária e financeira e serviço de patrimônio no referente à 

documentação de compra dos bens patrimoniais destinados a REDE CÂNCER 

(RAO). 

 

 

Quadro 31: Rapidez e Eficiência quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 28: Rapidez e Eficiência quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

9 - Clareza nas informações documentais referentes aos destinatários finais dos 

bens patrimoniais com nome da instituição, setor/serviço ou unidade a que se 

destina, responsável pelo recebimento e assinatura da documentação pertinente ao 

bem. 
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Quadro 32: Clareza nas informações documentais quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 29: Clareza nas informações documentais quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

10 - Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, determinado 

no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de entrega no local 

definitivo de instalação, quando bens de grande porte. 

 

 

Quadro 33: Prazo de entrega quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

 



140 

 

 

Gráfico 30: Prazo de entrega quanto ao grau de DESEMPENHO  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

11 - Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, determinado 

no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de entrega através 

de nosso serviço de patrimônio na instituição de destino final. 

 

 

Quadro 34: Prazo de entrega junto a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de DESEMPENHO                                       
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 31: Prazo de entrega junto a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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12 - A abertura dos processos de doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo 

INCA para REDE CÂNCER (RAO) caminhou junto com o processo de entrega do 

material a instituição de destino final tornando mais eficaz o processo. 

 

 

Quadro 35: Doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 32: Doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

13 - A doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo INCA para REDE CÂNCER 

(RAO) ocorreu sempre sem problemas e de forma rápida e eficaz. 

 

 

Quadro 36: Rapidez e eficiência na doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 33: Rapidez e eficiência na doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto ao grau de 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
 

5.1.2.3. Grau de DESEMPENHO de Aspectos de Continuidade e Atualizações 

 

14 - O procedimento de compra de equipamentos ao tratamento oncológico na 

REDE CÂNCER (RAO) continua a ser um processo conjunto e contínuo entre todas 

as unidades garantindo qualidade e reduzindo custos. 

 

 

Quadro 37: Qualidade e Custos quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 34: Qualidade e Custos quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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15 - A avaliação e o inventário de bens da rede são realizados anualmente pela 

governança da rede para garantir sua qualidade e perfeita condições de 

funcionamento. 

 

 

Quadro 38: Avaliação e Inventário quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 35: Avaliação e Inventário quanto ao grau de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Em uma primeira análise, comparando graficamente os resultados obtidos da 

agregação das opiniões quanto à importância do fluxo de bens tangíveis da REDE 

CÂNCER (RAO) observamos que quanto aos aspectos de relações dialógicas os 

resultados possuem uma pertinência entre pouca importância à importante (intervalo 

entre 1,4 a 3,2) conforme Quadro 39.   

Quanto aos aspectos de processos e normas técnicas os resultados também 

possuem uma pertinência entre pouca importância à importante (intervalo entre 1,6 a 

3,53) conforme Quadro 40.   

Quanto aos aspectos de continuidade e atualizações os resultados também 

possuem uma pertinência entre moderadamente importante a importante (intervalo 

entre 2 a 3,4) conforme Quadro 41.   

Na comparação gráfica os resultados obtidos da agregação das opiniões 

quanto ao desempenho do fluxo de bens tangíveis da REDE CÂNCER (RAO) 

observamos que quanto aos aspectos de relações dialógicas os resultados possuem 

uma pertinência entre muito ruim a bom (intervalo entre 0,4 a 3,13) conforme Quadro 

42.   

Quanto aos aspectos de processos e normas técnicas os resultados também 

possuem uma pertinência entre muito ruim a bom (intervalo entre 0,67 a 3,13) 

conforme Quadro 43 assim como quanto aos aspectos de continuidade e 

atualizações os resultados possuem uma pertinência entre muito ruim a regular 

(intervalo entre 0,87 a 2,6) conforme Quadro 44.   
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Quadro 39: Agregação das opiniões quanto à IMPORTÂNCIA do fluxo de bens tangíveis da REDE 
CÂNCER (RAO) - Aspectos de Relações Dialógicas 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Quadro 40: Agregação das opiniões quanto à IMPORTÂNCIA do fluxo de bens tangíveis da REDE 
CÂNCER (RAO) - Aspectos de Processos e Normas Técnicas 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Quadro 41: Agregação das opiniões quanto à IMPORTÂNCIA do fluxo de bens tangíveis da REDE 
CÂNCER (RAO) - Aspectos de Continuidade e Atualizações 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Quadro 42: Agregação das opiniões quanto ao DESEMPENHO do fluxo de bens tangíveis da REDE 
CÂNCER (RAO) - Aspectos de Relações Dialógicas 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Quadro 43: Agregação das opiniões quanto ao DESEMPENHO do fluxo de bens tangíveis da REDE 
CÂNCER (RAO) - Aspectos de Processos e Normas Técnicas 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Quadro 44: Agregação das opiniões quanto ao DESEMPENHO do fluxo de bens tangíveis da REDE 
CÂNCER (RAO) - Aspectos de Continuidade e Atualizações 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

Este tipo de análise deixa intervalos muito abrangentes, portanto a próxima 

etapa foi defuzzificar e encontrar aquele de maior pertinência ao conjunto fuzzy para 

cada aspecto de importância e de desempenho. 

A estes valores chamaremos de valores crisp formados pelos GI representam 

as exigências da REDE CÂNCER (RAO) em relação aos fluxos de bens tangíveis e 

que serviram de referência para o cálculo da distância existente em relação aos 

valores crisp formados pelos GD, que representam o atendimento de todas as 

etapas do fluxo de bens tangíveis por parte dos atores da governança. 

Os valores crisp foram calculados, segundo Lazzari e Machado (1998) a partir 

de cada triângulo fuzzy obtido das agregações das opiniões dos profissionais da 

governança respondentes do questionário (Anexo A), onde para 

 

 

Onde “a”, “b” e “c” são valores do triângulo fuzzy obtidos a partir da agregação 

das opiniões dos profissionais da governança da REDE CÂNCER (RAO) em relação 

aos graus de IMPORTÂNCIA das variáveis lingüísticas e “m”, “n” e “p” são valores 

do triângulo fuzzy obtidos a partir da agregação das opiniões dos profissionais da 

governança da REDE CÂNCER (RAO) em relação aos graus de DESEMPENHO 

das variáveis lingüísticas.  

Todos os resultados obtidos nesta etapa foram consolidados na Tabela 3. 

GI = 
(a+2b+c) 

e GD = 
(m+2n+p) 

4 4 
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6.1. DEFUZZIFICAÇÃO DOS VALORES AGREGADOS QUANTO IMPORTÂNCIA 

DO FLUXO DE BENS TANGÍVEIS DA REDE CÂNCER (RAO) (MEMÓRIA DE 

CÁLCULO).  

 

6.1.1. Índices de IMPORTÂNCIA para os Aspectos de Relações Dialógicas 

 

1 – Ações de informação, esclarecimentos de funcionários para a atuação junto a 

outras unidades (não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 45: Ações de informação e esclarecimentos quanto aos índices de IMPORTÂNCA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

2 – Ações de conscientização de funcionários para a atuação junto a outras 

unidades (não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 46: Ações de conscientização quanto aos índices de IMPORTÂNCA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

3 – Ações de sensibilização de funcionários para a atuação junto a outras unidades 

(não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 
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Quadro 47: Ações de sensibilização quanto aos índices de IMPORTÂNCA 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

4 – Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos entre 

funcionários da governança e das demais unidades (não INCA) da REDE 

CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 48: Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos quanto aos índices de 
IMPORTÂNCA 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

5 – Facilidade na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 

 

 

Quadro 49: Ações de facilidade na comunicação interinstitucional quanto aos índices de 
IMPORTÂNCA 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6 – Rapidez na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 

 

 

Quadro 50: Ações de Rapidez na comunicação interinstitucional quanto aos índices de 
IMPORTÂNCA 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 36: Aspectos de Relações Dialógicas quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6.1.2. Índices de IMPORTÂNCIA para os Aspectos de Processos e Normas 

Técnicas  

 

7 – Os fluxos dos bens tangíveis no que diz respeito à aquisição de materiais 

permanentes para REDE CÂNCER (RAO) foram discutidos e previamente 

acordados entre todos os interessados da rede. 

 

 

Quadro 51: Discussão e acordo prévio quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

8 – Processos rápidos e eficientes entre os setores de contratos e convênios, 

serviço de compras, divisão orçamentária e financeira e serviço de patrimônio no 

referente à documentação de compra dos bens patrimoniais destinados a REDE 

CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 52: Rapidez e Eficiência quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

9 – Clareza nas informações documentais referentes aos destinatários finais dos 

bens patrimoniais com nome da instituição, setor/serviço ou unidade a que se 

destina, responsável pelo recebimento e assinatura da documentação pertinente 

ao bem. 
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Quadro 53: Clareza nas informações documentais quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

10 – Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, 

determinado no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de 

entrega no local definitivo de instalação, quando bens de grande porte. 

 

 

Quadro 54: Prazo de entrega quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

11 – Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, 

determinado no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de 

entrega através de nosso serviço de patrimônio na instituição de destino final. 

 

 

Quadro 55: Prazo de entrega junto a REDE CÂNCER (RAO) quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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12 – A abertura dos processos de doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo 

INCA para REDE CÂNCER (RAO) caminhou junto com o processo de entrega do 

material a instituição de destino final tornando mais eficaz o processo. 

 

 

Quadro 56: Doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

13 – A doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo INCA para REDE CÂNCER 

(RAO) ocorreu sempre sem problemas e de forma rápida e eficaz. 

 

 

Quadro 57: Rapidez e eficiência na doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto aos índices de 
IMPORTÂNCA  

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 37: Aspectos de Processos e Normas Técnicas quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6.1.3. Índices de IMPORTÂNCIA para os Aspectos de Continuidade e 

Atualizações 

 

14 – O procedimento de compra de equipamentos ao tratamento oncológico na 

REDE CÂNCER (RAO) continua a ser um processo conjunto e contínuo entre 

todas as unidades garantindo qualidade e reduzindo custos. 

 

 

Quadro 58: Qualidade e Custos quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

15 – A avaliação e o inventário de bens da rede são realizados anualmente pela 

governança da rede para garantir sua qualidade e perfeita condições de 

funcionamento. 

 

 

Quadro 59: Avaliação e Inventário quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 38: Aspectos de Continuidade e Atualizações quanto aos índices de IMPORTÂNCA  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 39: Resultado da DEFUZZIFICAÇÃO dos valores agregados quanto a IMPORTÂNCIA do 
fluxo de bens tangíveis da REDE CÂNCER (RAO) 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6.2. DEFUZZIFICAÇÃO DOS VALORES AGREGADOS QUANTO AO 

DESEMPENHO DO FLUXO DE BENS TANGÍVEIS DA REDE CÂNCER (RAO) 

(MEMÓRIA DE CÁLCULO).  

 

6.2.1. Índices de DESEMPENHO para Aspectos de Relações Dialógicas 

 

1 – Ações de informação, esclarecimentos de funcionários para a atuação junto a 

outras unidades (não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 60: Ações de informação e esclarecimentos quanto aos índices de DESEMPENHO  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

2 – Ações de conscientização de funcionários para a atuação junto a outras 

unidades (não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 61: Ações de conscientização quanto aos índices de DESEMPENHO  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

3 – Ações de sensibilização de funcionários para a atuação junto a outras unidades 

(não INCA) da REDE CÂNCER (RAO). 

 

 



160 

 

 

Quadro 62: Ações de sensibilização quanto aos índices de DESEMPENHO  
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

4 – Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos entre 

funcionários da governança e das demais unidades (não INCA) da REDE 

CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 63: Ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos quanto aos índices de 
DESEMPENHO  

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

5 – Facilidade na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 

 

 

Quadro 64: Ações de facilidade na comunicação interinstitucional quanto aos índices de 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6 – Rapidez na comunicação interinstitucional entre os setores operacionais 

responsáveis pelo fluxo de bens tangíveis da rede. 

 

 

Quadro 65: Ações de Rapidez na comunicação interinstitucional quanto aos índices de 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 40: Aspectos de Relações Dialógicas quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6.2.2. Índices de DESEMPENHO para Aspectos de Processos e Normas 

Técnicas 

 

7 – Os fluxos dos bens tangíveis no que diz respeito à aquisição de materiais 

permanentes para REDE CÂNCER (RAO) foram discutidos e previamente 

acordados entre todos os interessados da rede. 

 

 

Quadro 66: Ações de Discussão e acordo prévio quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

8 – Processos rápidos e eficientes entre os setores de contratos e convênios, 

serviço de compras, divisão orçamentária e financeira e serviço de patrimônio no 

referente à documentação de compra dos bens patrimoniais destinados a REDE 

CÂNCER (RAO). 

 

 

Quadro 67: Ações de Rapidez e Eficiência quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

9 – Clareza nas informações documentais referentes aos destinatários finais dos 

bens patrimoniais com nome da instituição, setor/serviço ou unidade a que se 

destina, responsável pelo recebimento e assinatura da documentação pertinente 

ao bem. 
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Quadro 68: Clareza nas informações documentais quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

10 – Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, 

determinado no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de 

entrega no local definitivo de instalação, quando bens de grande porte. 

 

 

Quadro 69: Prazo de entrega quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

11 – Dentro do prazo de entrega estabelecido no processo de compra, 

determinado no contrato ou no empenho foi fácil o processo de agendamento de 

entrega através de nosso serviço de patrimônio na instituição de destino final. 

 

 

Quadro 70: Prazo de entrega junto a REDE CÂNCER (RAO) quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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12 – A abertura dos processos de doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo 

INCA para REDE CÂNCER (RAO) caminhou junto com o processo de entrega do 

material a instituição de destino final tornando mais eficaz o processo. 

 

 

Quadro 71: Doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

13 – A doação dos bens patrimoniais adquiridos pelo INCA para REDE CÂNCER 

(RAO) ocorreu sempre sem problemas e de forma rápida e eficaz. 

 

 

Quadro 72: Rapidez e eficiência na doação para a REDE CÂNCER (RAO) quanto aos índices de 
DESEMPENHO 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 41: Aspectos de Processos e Normas Técnicas quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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6.2.3. Índices de DESEMPENHO para Aspectos de Continuidade e 

Atualizações 

 

14 – O procedimento de compra de equipamentos ao tratamento oncológico na 

REDE CÂNCER (RAO) continua a ser um processo conjunto e contínuo entre 

todas as unidades garantindo qualidade e reduzindo custos. 

 

 

Quadro 73: Qualidade e Custos quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

15 – A avaliação e o inventário de bens da rede são realizados anualmente pela 

governança da rede para garantir sua qualidade e perfeita condições de 

funcionamento. 

 

 

Quadro 74: Avaliação e Inventário quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 42: Aspectos de Continuidade e Atualizações quanto aos índices de DESEMPENHO 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 

 

 

Gráfico 43: Resultado da DEFUZZIFICAÇÃO dos valores agregados quanto ao DESEMPENHO do 
fluxo de bens tangíveis da REDE CÂNCER (RAO) 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
 

 

Gráfico 44: Resultado da DEFUZZIFICAÇÃO dos valores agregados quanto a IMPORTÂNCIA e ao 
DESEMPENHO do fluxo de bens tangíveis da REDE CÂNCER (RAO) 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Tabela 3: Resultado da DEFUZZIFICAÇÃO dos valores agregados quanto a IMPORTÂNCIA e ao 
DESEMPENHO do fluxo de bens tangíveis da REDE CÂNCER (RAO) 

Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
 

 

 

Os resultados obtidos na Tabela 3 nos permitem identificar os graus de 

importância de cada uma das variáveis lingüísticas que influenciaram o fluxo de bens 

tangíveis da REDE CÂNCER (RAO), assim como o grau de desempenho deste fluxo 

segundo a percepção dos profissionais da governança da rede. 
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 Observou-se que a variável considerada mais importante para os profissionais 

da governança da rede, que responderam ao questionário foi que a aquisição de 

materiais permanentes para REDE CÂNCER (RAO) foi discutida e previamente 

acordada entre todos os interessados da rede.  Isso sugere procedimentos de 

padronização de bens e por conseqüência de procedimentos assistenciais o que 

tende a elevar o nível de eficiência da estruturação da rede. 

 No entanto quando avaliamos o desempenho desta mesma variável, segundo 

a percepção dos profissionais da governança da rede, que responderam ao 

questionário ela foi ruim o que pode ser associado a determinadas ligações entre os 

nós constituintes da rede.   

 Verificamos claramente esta dispersão da estrutura e de suas ligações 

segundo a observação feita por um dos respondentes: 

 
O Serviço de Patrimônio não participou na elaboração do 
Projeto Básico da Rede Câncer (REDE CÂNCER (RAO)) e nem na 
sua implantação, sendo assim, fica muito difícil fazer uma avaliação. 
Gostaria apenas de informar que o Serviço de Patrimônio teve que 
consertar mais de uma vez as situações irregulares dos bens 
móveis comprados para distribuição para os diversos Hospitais da 
Rede ONCORIO no Estado do Rio do Janeiro. Tivemos que orientar 
na elaboração de todo o processo com a elaboração do protocolo de 
intenções, inclusão do Projeto e depois a elaboração do processo da 
Doação dos Bens. [...]   no que diz respeito ao desempenho dos 
hospitais da rede eu desconheço totalmente o que acontece nesses 
Hospitais. (Respondente do questionário Anexo A desta dissertação)  

   

 No restante, todas as demais variáveis se apresentaram como 

moderadamente importante, ou seja, está no limite entre ser importante ou ter pouca 

importância segundo a percepção dos profissionais da rede em relação aos fluxo de 

bens tangíveis. 

 Para entende-se melhor estas respostas foi calculada a distância entre os 

valores crisp GI e GD conforme apresentado na tabela 4 e no Gráfico 45. 

A primeira leitura que se faz em relação às distâncias medidas entre GI e GD 

é que quanto aos aspectos de relações dialógicas resultado de ações 

implementadas ou não pela governança da rede estuda apresentaram distâncias 

significativas: 

 As ações de informação e esclarecimentos de funcionários para a atuação junto 

a outras unidades (não INCA) da Rede Câncer (RAO) com GI = 2,30 (Mol) – GD 
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= 1,04 (RU) com uma distância de 1,26 entre o grau atribuído a sua importância e 

o grau de seu desempenho distando mais que 50% um do outro. 

 As ações de conscientização de funcionários para a atuação junto a outras 

unidades (não INCA) da Rede Câncer (RAO) com GI = 2,34 (Mol) – GD = 1,04 

(RU) com uma distância de 1,30 entre o grau atribuído a sua importância e o grau 

de seu desempenho distando mais que 50% um do outro. 

 As ações de sensibilização de funcionários para a atuação junto a outras 

unidades (não INCA) da Rede Câncer (RAO) com GI = 2,34 (Mol) – GD = 1,12 

(RU) com uma distância de 1,22 entre o grau atribuído a sua importância e o grau 

de seu desempenho distando mais que 50% um do outro. 

 As ações de apresentação e troca de informações e conhecimentos entre 

funcionários da governança e das demais unidades (não INCA) da Rede Câncer 

(RAO)  com GI = 2,26 (Mol) – GD = 1,60 (RU) com uma distância de 0,66 entre o 

grau atribuído a sua importância e o grau de seu desempenho. 

Quanto aos aspectos de processos e normas técnicas resultado de ações 

implementadas ou não pela governança da rede estudada apresentaram distâncias 

significativas: 

 Se os fluxos dos bens tangíveis no que diz respeito à aquisição de materiais 

permanentes para Rede Câncer (RAO) foram discutidos e previamente 

acordados entre todos os interessados da rede – este indicado foi apontado na 

pesquisa como o mais importante sendo a ele atribuído um GI = 3,00 (l) – GD = 

1,55 (RU) com uma distância de 1,45 entre o grau atribuído a sua importância e o 

grau de seu desempenho. 

 Se os processos foram e continuam sendo rápidos e eficientes entre os setores 

de contratos e convênios, serviço de compras, divisão orçamentária e financeira 

e serviço de patrimônio no referente à documentação de compra dos bens 

patrimoniais destinados a Rede Câncer (RAO) com GI = 2,45 (Mol) – GD = 1,77 

(RU) com uma distância de 0,68 entre o grau atribuído a sua importância e o grau 

de seu desempenho. 

Quanto aos aspectos de continuidade e atualizações resultado de ações 

implementadas ou não pela governança da rede estuda apresentaram distâncias 

significativas: 

 O procedimento de compra de equipamentos ao tratamento oncológico na Rede 

Câncer (RAO) continua a ser um processo conjunto e contínuo entre todas as 
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unidades garantindo qualidade e reduzindo custos com GI = 2,79 (Mol) – GD = 

1,73 (RU) com uma distância de 1,06 entre o grau atribuído a sua importância e o 

grau de seu desempenho. 

 E a avaliação e o inventário de bens da rede é realizado anualmente pela 

governaça da rede para garantir sua qualidade e perfeita condições de 

funcionamento com GI = 2,79 (Mol) – GD = 1,73 (RU) com uma distância de 1,06 

entre o grau atribuído a sua importância e o grau de seu desempenho. 

Segundo observa-se no Gráfico 45 as curvas GI e GD se mantem afastadas 

estando GI sempre muito acima de GD o que pode indicar haver buracos estruturais 

(BURT,1992) na rede estudada, que são brechas ou lacunas que se formam entre 

atores (individuais ou coletivos), situados em grupos sociais ou redes distintas, sem 

conexão entre si, que detêm recursos complementares mas que não interagem 

corretamente.  

As distâncias entre os valores crisp GI e GD encontradas representam os 

buracos estruturais observados durante a pesquisa. Observa-se no entanto que tais 

ocorrências não inviabilizaram a rede existente que apresenta todos os elementos 

morfológicos estudados no referencial teórico deste trabalho e que pode ser 

analisada a nível interinstitucional (onde o próprio instituto toma a formatação de 

uma grande rede formada por várias unidades e atores de papel público, privado e 

representativos da sociedade civil); de uma rede local (quando avaliamos a 

estruturação dimensionada pelo Estado do Rio de Janeiro) e uma rede nacional e de 

extrema abrangência, quando consideramos todos os atores que atuam na atenção 

oncológica ao nível do SUS como parte desta rede e o INCA como sua governança 

enquanto regulador de todas as ações e políticas públicas voltadas para o controle 

do câncer. 
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Tabela 4: Calculo a distância entre os valores crisp GI e CD 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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Gráfico 45:Resultado do calculo da distância entre os valores crisp GI e CD 
Fonte: Própria (CARVALHO, 2011) 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para dar resposta ao problema de pesquisa apresentado de como avaliar a 

atenção oncológica no Brasil através dos fluxos tangíveis, especificamente em 

relação aos bens patrimoniais, estabelecidos pela governança da REDE CÂNCER 

(RAO), o Instituto Nacional de Câncer a aplicação da Teoria dos conjuntos fuzzy foi 

exitosa na sua proposta de identificar um novo critério de avaliação assim como a 

descrição do papel do INCA para na criação da RAO e no estabelecimento do fluxo 

de bens tangíveis, no que diz respeito a bens patrimoniais de atendimento 

assistencial de alta complexidade em oncologia no SUS atendeu a discussão de 

Teoria de redes organizacionais.   

Pelos resultados alcançados no contexto observado do estudo de caso da 

percepção dos atores responsáveis pelo fluxo dos bens tangíveis do INCA e da 

REDE CÂNCER (RAO) através de dados obtidos por meio da aplicação do 

questionário que avaliaram a IMPORTÂNCIA e o DESEMPENHO deste fluxo e que 

foram consolidados utilizando conjuntos fuzzy triangulares e tratados através da  

teoria dos conjuntos fuzzy, cujos valores percorreram o intervalo [0,1] com criação 

de funções de pertinência e cujas respostas apontaram para uma avaliação 

independente dos ditames e diretrizes da direção geral da instituição focal, onde o 

anonimato das resposta garantiu maior sinceridade das respostas de atores que 

vivem no dia a dia profissional o passo a passo dos fluxos apresentados. 

Pode-se observar sérios buracos estruturais no desempenho deste, 

principalmente na rede interna do próprio INCA onde, principalmente, os valores 

crisp GI e CD referentes as relações dialógicas quanto a informação, sensibilização 

e conscientização demonstram necessidade de maior entrosamento entre os atores 

internos da governança e os valores crisp GI e CD referentes aos aspectos de 

continuidade e atualização mostram necessidade de investimento no capital humano 

da rede para que a Rede de Atenção Oncológica – RAO que congrega várias outras 

redes que se ligam de forma formalizada através de contratos ou convênios de 

cooperação técnica, seja na área de assistência, pesquisa, prevenção, educação ou 

gestão mantenha-se com qualidade. 

A RAO existe e é um fato mas ainda está longe de atender toda a demanda 

existente e estimada para as próximas décadas no que tange ao atendimento 

público. 
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Segundo o portal da Rede Câncer “atualmente (agosto de 2010) existem 276 

hospitais habilitados no tratamento do câncer”. (INCA, 2011) Este é um viés de 

pesquisa cuja aplicabilidade da Teoria dos Conjuntos Fuzzy pode dar respostas de 

significância gerencial para a governança da RAO. 

Do levantamento de dados para esta pesquisa existe um excedente de 

material para novas análises de todos os elementos morfológicos da rede e 

apresenta-se como excelente fonte de novo estudos para o aprofundamento de 

assuntos voltados para governança e gestão social. 
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