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RESUMO
Este artigo questiona a visão de que o financiamento baseado em desempenho (FBD)
no setor de saúde compreende uma abordagem efetiva, eficiente e equitativa para aprimorar o
desempenho dos sistemas de saúde em países de renda baixa e média (PRBMs). O FBD foi
concebido como uma abordagem aberta adaptada às necessidades específicas dos países, com
potencial para promover reformas amplas em todo o sistema. No entanto, como ocorre com muitas
estratégias e ferramentas, existe uma lacuna entre o que foi planejado e o que é realmente
implementado. Este artigo argumenta que o FBD, tal como atualmente implementado em muitos
contextos, não atende a suas promessas. Primeiro, desde o início da implementação do FBD nos
PRBMs, considerações foram levantadas com base em evidências empíricas de diferentes
contextos e disciplinas que indicavam riscos, custos e efeitos perversos. No entanto, a
implementação do FBD foi apressada apesar de insuficientes evidências sobre sua efetividade.
Segundo, verifica-se a falta de autoria ou propriedade nacional do FBD. Considerando as
quantidades de tempo e dinheiro absorvidas por este programa e a falta de evidência sobre sua
efetividade e eficiência, o FBD pode ser caracterizado como uma moda de agências doadoras de
fundos. Em terceiro lugar, ao se apresentar como uma abordagem ampla que permite levar em
conta todos os aspectos do sistema de saúde em qualquer contexto, o FBD monopoliza a atenção
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e focaliza o diálogo político sobre os resultados a curto prazo dos programas de FBD, ao mesmo
tempo em que desvia atenção e recursos de processos mais amplos de mudanças e de reformas
necessárias. Muita pouca atenção é dada a efeitos sistêmicos amplos e de longo prazo, de modo
que o FBD pode realmente prejudicar os serviços e sistemas de saúde. Este artigo termina
propondo pontos chaves para abordagens alternativas.

Questões chaves
O que sabemos sobre esse tópico?
• As evidências sobre a efetividade do financiamento baseado em desempenho (FBD)
são mistas, e não há evidências sobre sua eficiência e eqüidade.
• Evidências empíricas de diferentes contextos e disciplinas apontam para riscos,
custos e efeitos perversos do FBD em PRBMs.
• Apesar da insuficiência de evidências em apoio ao FBD, este mostra-se cada vez
mais promovido por doadores de fundos e implementado.
Quais são as novas descobertas?
• Consultores e agências internacionais cada vez mais desempenham um papel de
corretor na disseminação do FBD, em detrimento da iniciativa e propriedade
nacionais.
• Com base na nossa experiência de campo em amplo leque de países, observamos
que a maneira como o FBD é realmente implementado em PRBMs afasta-se
consideravelmente de uma abordagem ampla e aberta.
• Muita pouca atenção é dada a efeitos sistêmicos e de longo prazo, de modo que o
FBD pode realmente danificar serviços e sistemas de saúde
Recomendações para política
• Somos a favor de abandonar o regime indiscriminado de disseminação de um
modelo dominante de FBD como implementado até agora.
• Tempo, atenção e recursos devem ser dedicados para fortalecer componentes chaves
do sistema de saúde que contribuam para o bom desempenho do sistema.

Introdução
Dez anos após o lançamento do Fundo Fiduciário para Inovação dos
Resultados na Saúde (HRITF), que visa promover o financiamento baseado em
desempenho (FBD) no setor de saúde em países de renda baixa e média (PRBMs), e 6
anos após a publicação do artigo "Financiamento baseado em desempenho: apenas uma
moda do doador ou um catalisador para uma reforma integral dos cuidados de saúde?",
(1) em que os autores argumentam que "o pagamento baseado em desempenho pode
catalisar reformas abrangentes e ajudar a resolver problemas estruturais dos serviços de
saúde pública [... e isso] pode contribuir para transformar profundamente os setores
públicos dos países de baixa renda", pensamos que é tempo de questionar a visão
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dominante de que o FBD é uma abordagem efetiva, eficiente e equitativa para aprimorar
o desempenho dos sistemas de saúde.
O FBD foi conceituado por seus propagadores - quase todos europeus ou
americanos - como uma abordagem que permite a reforma do sistema de saúde em países
onde reformas pretéritas presumivelmente falharam. (1-3) No entanto, pode-se
questionar, em primeiro lugar, se outras reformas amplas em todo o sistema, como a
descentralização ambiciosa ou reformas dos recursos humanos: (1) se realmente
falharam; (2) se alguma vez receberam apoio financeiro suficiente ao longo dos anos; e
(3) se efetivamente forneceram fundos adequados para o o nível operacional - o que
poderia ser realmente o problema crítico a ser resolvido. De fato, por exemplo, o estudo
randomizado

controlado de FBD nos Camarões mostrou que, para a maioria dos

resultados positivos, não houve diferença estatisticamente significante entre as unidades
de saúde com o pacote FBD padrão e um grupo de controle recebendo todos os elementos
do FBD, com exceção da relação direta que existe entre desempenho das instalações
individuais e financiamento adicional. (4)
O FBD foi concebido como uma abordagem aberta adaptada às necessidades
específicas do país, mesmo em contextos frágeis; é "uma ferramenta para ajudar a criar
serviços de saúde melhores, mais inclusivos e mais acessíveis" (2) e uma "abordagem de
reforma de sistemas, que oferece uma resposta para o‘modo’ de alcançar a Cobertura de
Saúde Universal e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável". (3) Em teoria, a
abordagem tem o potencial de promover reformas amplas em todo o sistema em relação
aos recursos humanos (incremento da motivação), gestão financeira (autonomia das
estruturas de saúde, ferramentas de gerenciamento), informações de saúde e outros
aspectos de governança.(1-3) No entanto, mesmo em muitas políticas, estratégias e
ferramentas, existe uma lacuna entre o que foi planejado e o que é realmente
implementado. (5) De fato, argumentamos que o FBD, tal como está atualmente
implementado em muitos contextos - no âmbito da abordagem dominante, insustentável,
financiada por doadores de fundos e orientada pelas abordagens desses doadores – não
satisfaz as promessas e realmente podem danificar serviços e sistemas de saúde.
Neste artigo de análise, apresentamos uma perspectiva crítica sobre como o
FBD encontra-se efetivamente implementado. Os co-autores do artigo são pesquisadores,
acadêmicos e especialistas em saúde pública da Europa, América do Norte e África. Eles
trabalham com governos receptores, em centros de pesquisa e em organizações de
doadores de fundos, ou como especialistas individuais. Todos nós compartilhamos
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conhecimentos e experiências sólidas de campo e estamos preocupados com o que temos
observado durante a implementação dos programas de FBD. Na verdade, há evidências
de que o modelo ideal de promoção de reforma aberto ou aberto às reformas é muitas
vezes implementado com base em um esquema diretor (blueprint) rígido ou num modelo
de "viagem". (6) Financiada principalmente pelos apoiadores, a implementação é
frequentemente dissociada das instituições existentes do sistema de saúde e não promove
reformas efetivas amplas nos sistemas. (7-9) Argumentamos que a implementação do
FBD foi apressada apesar da insuficiência de evidências sobre sua efetividade, que existe
uma falta de apropriação do FBD no nível doméstico e que pouca atenção é dada aos
efeitos sistêmicos mais amplos de médio e longo prazo. Terminamos propondo pontos
chaves para abordagens alternativas.

A implementação do FBD foi prematura

O FBD, como atualmente promovido em PRBMs pelo HRITF e outros
apoiadores, foi projetado principalmente por acadêmicos e profissionais de países mais
ricos como uma abordagem inovadora para melhorar o desempenho do setor de saúde, e
sem levar em conta o acumulo de experiências ganhas com práticas similares em países
de renda alta. Este fato suscita preocupações, porque programas de FBD não têm sido
particularmente populares em países mais ricos. (10) A evidência em relação à sua
efetividade é mista e sua eficiência não pode ser demonstrada com credibilidade. (11-17)
Deve-se ter especial cuidado ao se introduzir uma reforma em um sistema tão complexo
como o setor de saúde, (18) e ao se atuar sobre algo tão multidimensional e em mudança
como é a motivação do ator, (19-20) que pode levar a consequências imprevistas (ou
negativas) a longo prazo. Os efeitos perversos são bem conhecidos pela literatura de
economia e gestão, incluindo jogos, seleção adversa, visão do túnel, distorção, exclusão
da motivação intrínseca e do profissionalismo. (19-24)
Desde o início da implementação de FBDs em PRBMs, preocupações foram
levantadas com base em evidências empíricas de diferentes contextos e disciplinas que
indicaram riscos, custos e efeitos perversos. (25-27) Apresentada como bandeira
emblemática dos promotores do FBD, a história de sucesso de Ruanda foi questionada no
início. (28-29) Quase uma década depois, a evidência ainda é escassa e mista:
•

A questão ainda não foi decidida sobre o fato de que existem evidências credíveis e
reproduzíveis de que o FBD é efetivo. (30) Uma revisão recente da Cochrane concluiu
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que "os efeitos dos incentivos do provedor são incertos (evidência de baixa certeza),
incluindo [...] os efeitos de pagamento por desempenho no desempenho do provedor,
a utilização de serviços, resultados de pacientes ou uso de recursos em países de baixa
renda ". (31)
•

O FBD demonstrou ser caro. Na Tanzânia, o custo econômico do FBD foi o dobro do
custo financeiro; em contexto de baixa renda, os custos de gerenciamento do
programa e de geração e verificação de dados de desempenho foram substanciais. (32)
No modelo do FBD promovido pelo Banco Mundial no Benin, para cada US$ 1 pago
aos provedores, cerca de US $ 0,50 são utilizados para verificação, dos quais 39% vão
para a agência de implementação e 61% para as organizações comunitárias
encarregadas da verificação comunitária. Isso inclui apenas os custos financeiros - por
exemplo, transações financeiras que resultam das atividades de verificação
introduzidas pelo FBD - e não inclui custos econômicos, como o tempo gasto pelas
equipes de gerenciamento de saúde do distrito e a equipe de implementação da
agência na verificação, nem os custos de capital. (33) Em Burkina Faso, no período
2014-2015, os custos operacionais (no amplo sentido) totalizaram 30% do custo total
do FBD. (34) No entanto, não há evidências de que o FBD seja eficiente. (35)

•

Em Ruanda, o FBD provou não ser equitativo. (36)

•

Distorções e efeitos perversos preditos por vários autores (10, 26, 37, 38) emergiram
dadas as condições do campo. Trata-se da indução da oferta excedente de serviços
desnecessários, de jogos e manipulação de dados (inclusive da parte dos
controladores), da seleção de cestas de serviços comprados por agências de FBD, da
dissimulação dos estoques de medicamentos essenciais, do respeito às normas apenas
durante as supervisões de FBD, da indução da sobrecarga de trabalho, da incerteza e
penalização indevida de certos profissionais de saúde, gerando insatisfação entre os
profissionais de saúde. (8, 25, 29, 39-43)

•

O suposto efeito motivacional do FBD sobre os profissionais de saúde pode ser
revertido se eles o perceberem como injusto. (44, 45)

•

As conseqüências dos esquemas de FBD mal projetados, bem como as de interrupção
repentina de programas de FBD (como ocorreu em Benin, Chade e Mali, por
exemplo), incluem efeitos negativos tanto na motivação quanto na prestação de
serviços. (46, 47)
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Em 2014, o Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial levantou
uma bandeira vermelha. O Grupo descobriu que vários pilotos de FBDs falharam e que
"as decisões foram tomadas para ampliar (scale up) o programa, independentemente dos
resultados fracos, inconclusivos ou incompletos". O grupo ainda afirmou que o Banco
Mundial havia apoiado o FBD com evidências insuficientes sobre a efetividade da
abordagem. (48) No entanto, os doadores de fundos intensificaram o apoio ao FBD entre
2007 e junho de 2016, e o HRITF desembolsou US $ 281,7 milhões, dos quais 68% foram
desembolsados nos últimos 3 anos, quando a maioria dos programas de FBD financiados
pela HRITF foi iniciada (https: // www. Rbfhealth. Org / mission). O número de doadores
bilaterais e multilaterais que financiam FBD aumentou nos últimos 3 anos. Em 2017, o
Banco Mundial reconheceu que "é necessário mais pesquisa para avaliar a efetividade de
esquemas [baseados no desempenho], e que seu impacto pode depender das condições
existentes" . (49)

FBD é uma solução orientada pelas agências provedoras de fundos
A abordagem FBD foi pioneira em contextos muito específicos (pós-conflicto
ou estados falidos: Camboja, Haiti, Ruanda, Burundi) por um círculo próximo de
consultores e pesquisadores. De projetos piloto de pequena escala, o FBD foi ampliado
em primeiro lugar no contexto atípico de Ruanda. Os primeiros resultados relatados
sugeriram que o programa foi bem sucedido, (50) embora essa conclusão tenha sido
posteriormente questionada, tanto em relação a efetividade (51) quanto à equidade (36).
A partir daí, o FBD foi rapidamente e amplamente divulgado com intenso apoio de
agências doadoras ou provedoras de fundos. Até agora o HRITF apoiou 35 programas de
FBD em 29 países (https: // www. rbfhealth. org / mission). Em contraste, com a exceção
de Burundi e Ruanda, os países beneficiários dificilmente dedicam quaisquer fundos
domésticos ao FBD.
O FBD não se desenvolveu como estratégia doméstica em nehum PRBM.
Todos os programas de FBD foram iniciados e desenvolvidos com o apoio de agências
doadoras de fundos. Tendo vista o fato de que o FBD não se mostra como de propriedade
nacional, as quantidades de tempo e dinheiro que agora absorve e a falta de evidência
sobre sua efetividade e eficiência, o FBD pode ser caracterizado como um modismo
proveniente de agências provedoras de fundos. Embora algumas modas acabem
revelando inovações duradouras, a moda prototípica é extremamente popular, mas de

6

curta duração, abandonada e prontamente facilmente substituída por novos esquemas.
(52)
Como explicar esse fenômeno de moda? A "agenda de gerenciamento baseada em
resultados" é tentadora para as agências doadoras internacionais (53), especialmente em
clima de recessão financeira global. Além disso, tal como foi observado com a divulgação
da Nova Gestão Pública, "[uma] nova indústria familiar de consultores foi formada por
esta estratégia orientada para os resultados [...]. (54) De fato, consultores e agências
internacionais desempenham cada vez mais um papel de corretagem em governança
global em saúde e, especialmente, na disseminação do FBD, à custa da iniciativa e
propriedade nacionais em relação a estes programas. (55) Como Pavignani e colegas (56)
apontaram, o FBD foi divulgado desde o início de forma "evangelística". Atualmente,
duas redes estreitamente interligadas promovem o FBD: SINA Health, que organizou 62
cursos de FBD (http: // www. Sina- health. Com /) e a Comunidade de Prática do FBD
(CoP) (http: / www. Healthfinanci ngaf rica. org /). Os conceitualizadores do FBD
cooptaram e treinaram um número crescente de "campeões do FBD", que por sua vez
foram enviados para países vizinhos para espalhar o FBD. Enquanto a CoP foi criada para
encorajar o debate aberto, os interesses pessoais e institucionais subjacentes permitiram
pouca controvérsia.
Como Barnes e colegas apontaram, o blog da RBF Health "está revelando o viés
positivo atribuído às abordagens de desempenho para a reforma do sistema de saúde.
Nenhuma das 38 entradas do blog publicadas a partir de julho de 2014 foi abertamente
crítica ou específica sobre limitações potenciais do FBD. [...] os desafios foram pesados
contra uma extensa lista de vantagens para o FBD em cada uma dessas entradas e, em
alguns casos, histórias de sucessos dos países emblemáticos do FBD [...]. Tal viés positivo
não é surpreendente, dada a quantidade de dinheiro que o Banco Mundial investiu nesses
programas como badeira emblemática da sua seção de Saúde, Nutrição e População e de
alguns ganhos positivos decorrentes do projeto. No entanto, o uso de blogueiros
simpatizantes com o FBD - de ONGs parceiras como a Cordaid, consultores do Banco
Mundial e representantes de ministérios de saúde de país considerado como 'estória de
sucesso' - e a falta de representação de algumas das limitações ou de potenciais
alternativas ao FBD - e daqueles que são mais hesitantes em relação ao seu poder
transformador - reforçam o viés positivo". (55)
O entusiasmo que emana da CoP não é apoiado por evidências sólidas de que o
FBD é uma abordagem eficaz e eficiente, apesar do argumento circular de que sua adoção
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pelos PRBMs é um indicador de seu sucesso. Muitos profissionais aparentemente apenas
seguem o exemplo porque perderiam os complementos salariais ou as oportunidades de
trabalho ou consultoria se não aderissem ao FBD. Este pode ser especialmente o caso dos
pesquisadores africanos, que possuem menos oportunidades de fomento para pesquisas e
tendem a depender de forma considerável de consultorias. (57) Ainda mais preocupante,
esse é também o caso dos pesquisadores em geral: o viés de publicação e os conflitos de
interesse parecem particularmente prevalentes em relação a este assunto. (7, 35) Vários
co-autores deste artigo sofreram pressão moral e até ameaças por ousarem expressar
preocupações sobre os programas de FBD nos países e / ou por tentarem descobrir o que
realmente acontece durante a implementação do programa.
Em última análise, o dinheiro pode ser a força que impulsiona a adoção dos
países receptores da agenda do FBD, mas os doadores também usam a pressão política e
outros métodos (por exemplo, promessas de financiamento e viagens de estudo para
países de "história de sucesso") para persuadir os países a "comprar" a ideia do FBD. (9,
55, 58, 59) Isso é especialmente perverso em contextos frágeis: "como observado no
Haiti, a falta de evidências positivas não é suficiente para que uma autoridade
enfraquecida [Ministério da Saúde] rejeite um enfoque fortemente defendido e
generosamente financiado". (60)

O FBD pode realmente enfraquecer os sistemas de saúde

Com base na nossa experiência de campo em amplo leque de países, incluindo
Benin, Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo (RDC), Haiti, Mali,
Níger, Nigéria, Ruanda, Senegal, Uganda e Zimbabwe, observamos que a forma como o
FBD é realmente implementado sob a pressão do doador afasta-se marcadamente do ideal
de uma abordagem aberta que permite reformas nos sistemas nos PRBMs. Parece que
muitos países adotam FBD porque os doadores convenceram os "campeões de FBD" de
“comprarem a idéia”. Alguns campeões o fazem porque vêem benefícios diretos e
pessoais na gestão da máquina do FBD. No Benim, por exemplo, o acrônimo FBR – sigla
em francês para FBD - é popularmente conhecido como "financements bien ramassés"
("dinheiro fácil"). Os beneficiários não são informados e não entendem inteiramente
como e por que obtêm certos bônus com o FBD. (42, 61) Como conseqüência, em muitos
países, a apropriação do FBD é limitada a um círculo muito pequeno. (62) Isso significa,
por exemplo, que os ministérios responsáveis pelas finanças e serviço público não se
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encontram realmente envolvidos em seu desenho e avaliação e, conseqüentemente, não
conseguem promover as reformas amplas necessárias, como o aumento da autonomia
financeira para os distritos sanitários e estabelecimentos de saúde, que supostamente é
um componente essencial do "pacote FBD". (63) Portanto, o FBD não está integrado nos
processos rotineiros dos sistemas de saúde, mas está sujeito a missões de avaliação,
orçamentos e ferramentas de coleta de dados separadas. (8, 9, 12)
Ao se apresentar como uma abordagem ampla que torna possível levar em
conta todos os aspectos do sistema de saúde em qualquer contexto, o FBD monopoliza a
atenção e foca o diálogo político sobre os resultados de curto prazo acarretados pelos
programas de FBDs, enquanto desvia a atenção e recursos de processos mais amplos de
mudança e de reformas necessárias. (53) Estes últimos incluem uma ampla gama de
melhorias em relação a: condições de trabalho; gestão de recursos humanos (disparidades
na distribuição de profissionais de saúde, qualidade da formação inicial e continuada,
baixos salários e falta de accountability, uma infinidade de funcionários de saúde não
treinados, como no caso da República Democrática do Congo) (64); transparência na
utilização de recursos financeiros; qualidade do cuidado; integração de programas e seu
acompanhamento e avaliação (65); prestação de contas; desempenho da gestão financeira
pública; envolvimento das comunidades (por exemplo, comitês de saúde dos vilarejos,
líderes tradicionais e outros membros da comunidade) na gestão da demanda e oferta de
serviços de saúde (66); e assim por diante. Paradoxalmente, todos esses são determinantes
estruturais do desempenho do próprio FBD. (9, 44, 66)
No todo, o FBD apresenta grandes custos de oportunidade: milhões de dólares
foram gastos em mecanismos de gerenciamento e verificação complicados que não são à
prova de fraudes, sem terem acarretado na produção de resultados positivos sustentados
(embora alguns tenham sido observados) ou fortalecimento de sistemas de saúde de forma
sustentável.

Quais são as alternativas?

Além das avaliações de impacto de países individuais (ver https: // www.
Rbfhealth. Org / impact), o próprio HRITF está sendo avaliado e está previsto para
término em 2022. O HRITF reconhece que, considerando a "nova evidência emergente
das Avaliações de Impacto e de forte experiência de campo, [... é] um bom momento para
se re-imaginar o FB[D] e prepará-lo para o futuro "(https: // www. rbfhealth. org /
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mission-history). Com base em nossa experiência de campo e evidências científicas, nos
posicionamos a favor do abandono da disseminação indiscriminada de um modelo
dominante de FBD na forma como tem sido implementado até agora, que não leva em
consideração a complexidade e sustentabilidade dos sistemas de saúde. Em vez disso,
tempo, atenção e recursos deveriam ser dedicados ao fortalecimento de componentes
chaves do sistema de saúde, a fim de possibilitar o bom funcionamento dos mesmos.
Parafraseando Stephen Kidd sobre outra estratégia do Banco Mundial que está
"prejudicando muitas das pessoas mais vulneráveis do mundo" (67): Não seria tempo de
repensar? Nós, portanto, exortamos:
•

Países receptores: (1) não acreditem cegamente que o FBD – ou qualquer novo rótulo
que seja atribuido a ele - pode resolver problemas causados por fraquezas dos sistemas
de saúde (veja Naudet para uma perspectiva histórica sobre isso) (68); (2) ousem falar
sobre os problemas verificados na implementação do FBD e obrguem os doadores de
fundos a prestarem conta sobre seus erros; e (3) antes de adotarem mecanismos mais
elaborados, assegurem-se primeiramente de que o básico seja justo (veja abaixo).

•

Doadores de fundos bilaterais e multilaterais que ainda não adotaram a abordagem
FBD: (1) não sigam cegamente o líder do Banco Mundial e doadores de fundos de
mentalidade semelhante na disseminação do modelo FBD dominante e (2) lembrem
que "o verdadeiro motor de mudança virá de atores nacionais, tais como profissionais
de saúde [e grupos comunitários] que reivindicam o direito à saúde e pressionam os
governos a encontrarem mecanismos para alcançar esse objetivo. (69)

•

Países receptores e doadores de fundos: dêem maior atenção a abordagens
fundamentais, sistêmicas, sustentáveis e específicas do país para resolver problemas
do sistema de saúde, tais como: condições de trabalho melhoradas (funcionamento da
infra-estrutura e equipamentos, e assim por diante); reformas salariais (aumento dos
salários para um nível decente alinhado com a posição ocupada) com recompensas
equilibradas e estratégias de sanção (70); gestão de recursos humanos para reforçar a
auto-estima dos profissionais de saúde; prêmios financeiros e respeito pelo trabalho
em áreas remotas; fortalecimento de arenas de diálogo e apoio a iniciativas das
comunidades (9); uso de informações de desempenho para tomada de decisão local
(72); integração e fortalecimento de instituições de monitoramento e avaliação e de
mecanismos relacionados (locais) de responsabilização (65); apoio para o
empoderamento (9) do lado da demanda; redução de barreiras financeiras e não
financeiras para a atenção a saúde (73); desenvolvimento de registros médicos
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integrados; e reformas financeiras que busquem reduzir a fragmentação do
financiamento entre os prestadores de serviços de saúde, integrar seus processos
orçamentários, promover gerenciamento de caixa e de processos de relatórios
financeiros, assegurar uma alocação justa de recursos e fornecer recursos suficientes
- e suficientemente flexíveis – para o nível operacional.
•

Pesquisadores independentes (Considerando-se que os programas de FBD
possivelmente não serão finalizados de um dia para o outro): (1) continuem a estudar
o que está acontecendo no campo, contribuindo para minimizar o risco de produção
de resultados tendenciosos (74); e (2) se concentrem especialmente em como os atores
interessados transformam o modelo na prática, como o FBD muda o comportamento
deles, e no que se refere a seus efeitos complexos e de longo prazo sobre a motivação,
incluindo os efeitos de sua interrupção após a retirada dos doadores de fundos.
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