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Resumo 
Este artigo visa analisar as variáveis que afetam o processo de decisão do poder público na gestão de 

equipamentos públicos na área da saúde, focando exclusivamente em questões que envolvem as 

Organizações Sociais, tendo em vista a disseminação desse modelo na gestão de equipamentos de saúde no 

âmbito subnacional, como uma forma de solucionar os problemas enfrentados na prestação de serviço na 

área da saúde pela Administração Direta. Este estudo se justifica na tentativa de entender o que leva os 

gestores públicos a optar por uma gestão descentralizada em detrimento da Administração Direta. Para isso 

foi efetuada uma revisão da crise e a reforma do Estado, tomando autores como Bresser Pereira, Costa e 

Resende. Modesto, Sano e Abrucio em conjunto com Freire Pacheco et al e Oliveira contextualizam o 

conceito das OS e os exemplos abordados neste trabalho – Pernambuco e Bahia. Por meio da análise destes 

exemplos foi possível identificar as variáveis que influenciam o poder público na escolha de um modelo de 

gestão de seus equipamentos públicos. 

Palavras-chave: equipamentos públicos, saúde, Organizações Sociais 
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INTRODUÇÃO 

O artigo tem por finalidade analisar fatores que levam o Poder Público a optar por 

modelos da gestão descentralizada em detrimento a Administração Direta para a gestão 

de equipamentos públicos na área da saúde. Mais precisamente se propõe responder a 

seguinte questão: quais são os fatores determinantes que levam o Poder Público a optar 

em transferir a gestão de equipamentos públicos para entes não estatais? 

Dentre os modelos da gestão descentralizada, optou-se nesse estudo em focar 

exclusivamente nas questões que envolvem as Organizações Sociais (OS).  Nos últimos 

anos ocorreu uma expressiva disseminação do modelo das Organizações Sociais para a 

gestão de equipamentos públicos, partindo do princípio de que é um modelo que traz mais 

eficiência e eficácia para a prestação de serviços públicos, porém não existem estudos 

empíricos que comprovem a eficácia e e a eficiência na prestação de serviços pelas OS. 

Por que então as organizações estão disseminando o modelo das Organizações Sociais, 

mesmos que os estudos empíricos não comprovem essa eficiência maior? Portanto, a 

contribuição deste trabalho é fundamentada em entender o que influencia o poder público, 

principalmente no âmbito subnacional a adotar esse modelo de gestão, sendo que fatores 

como a eficiência e a eficácia não são garantidos.  

Com vistas a melhor compreensão do objetivo proposto, este ensaio propôs-se 

discorrer sobre as especificações dos novos modelos organizacionais, dos principais 

benefícios e limitações dos novos arranjos organizações em comparação a administração 

direta e a identificação dos fatores que influenciam os gestores públicos a decidir por um 

novo modelo em detrimento da administração direta. 

A parceira do Estado com as Organizações Sociais surgiu num contexto de 

reforma do Estado, durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002). As OS foram introduzidas na Administração por meio do processo 

de publicização, na medida em que o Plano Diretor da Reforma do Estado possibilitou 

que o poder público transferisse a gestão de determinadas atividades para as Organizações 

Sociais, por meio da assinatura do contrato de gestão. Cabe definir que a Organização 

Social é uma qualificação dada às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

voltadas para atividades com relevante valor social (MODESTO, 1997). Tendo em vista 

que as OS são organizações públicas de direito privado, elas não são subordinadas aos 

regramentos e legislações do direito público. Tal fato possibilita que as Organizações 
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Sociais tenham maior autonomia e flexibilidade, principalmente no que tange a compras, 

orçamento e contratação de pessoal.  Ademais, para Abrucio e Sano (2008), as parcerias 

com as OS possibilitam uma maior accountability dos serviços prestados, contribuindo 

para a disseminação e fortalecimento das práticas de controle e participação, através dos 

instrumentos de acompanhamento das atribuições, responsabilidades e obrigações 

estabelecidos pela lei (ABRUCIO, SANO, 2008). 

Diferente do governo federal onde as OS tiveram pouca disseminação, no contexto 

subnacional as OS foram bem disseminadas graças a um trabalho de divulgação feito pelo 

ministro Bresser-Pereira e pela iniciativa de alguns governos estaduais, como aponta Sano 

e Abrucio (2008).  Mesmos que estudos não apontem realmente uma relação direta com 

a maior efetividade e eficiência das OS em detrimento da Administração Direta, pesquisas 

tem apontado que a adoção desse modelo pode estar relacionada a uma opção de 

solucionar os problemas enfrentados na prestação de serviços da Administração Direta 

Dentro contexto subnacional, as Organizações Sociais têm maior incidência em 

áreas como a saúde, cultura, ensino, proteção ao meio ambiente, sendo a área da saúde 

com números mais expressivos (GRAEF, SALGADO, 2012). Sua incidência significativa 

na saúde, no âmbito subnacional, está relacionada a uma tentativa dos gestores públicos 

em encontrar soluções aos problemas enfrentados na prestação de serviços públicos na 

área da saúde, envolvendo problemas de qualidade e agilidade necessária. Dado que os 

estudos são inclusivos sobre a superioridades da gestão por OS, a disseminação da mesma 

pode estar relacionada a uma opção de solucionar os problemas de prestação de serviço 

público da forma direta.  

Fatores que influenciam a incorporação de novos modelos na área da saúde pelo 

Poder Público estão ligadas a situação dos entes em relação a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), que limita os gastos com pessoal que um ente federativo pode realizar; a 

não submissão a lei nº 8.666/ 93, o que permite uma agilidade na realização de compras 

e equipamentos, e não exigência da realização de concurso públicos, o que possibilita 

uma contratação mais ágil e um comprometimento maior dos funcionários, já que estes 

não estão salvaguardado pela estabilidade estendida aos funcionários públicos.  

A partir dessa experiência, ao longo dos anos, outras formas de gestão indireta 

foram sendo disseminadas, principalmente na esfera subnacional, tais como consórcios 

municipais, Parceria Público Privada, Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP).  Tal disseminação dos modelos de gestão descentralizada pode estar 
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correlacionada com uma incapacidade do poder público de ofertar serviços públicos com 

qualidade e eficiência por meio da forma direta. 

Desse modo, a área da saúde começou a incorporar novos modelos na gestão de 

seus serviços e processos, a fim de determinar melhores formas de atender sua concepção, 

de prestação de serviços universais e igualitários, com eficiência e qualidade aos seus 

usuários (NOGUEIRA, 2008), levando em conta as especificidades da realidade de cada 

ente ao gerir os serviços de saúde, já que os modelos de gestão podem interferir no 

comportamento e no desempenho de equipamentos de saúde (LA FORGIA, 

COUTTOLENC, 2009).  

Este estudo, portanto, se justifica na tentativa de avançar no entendimento do que 

leva o Poder Público a adotar uma gestão descentralizada nos seus equipamentos públicos 

de saúde. 

1. Referencial Teórico 

Para alcançar o objetivo deste trabalho faz-se necessário uma revisão sobre a crise 

e a reforma do Estado no contexto brasileiro, em seguida, definir as Organizações Sociais 

e analisar exemplos de sua disseminação no contexto subnacional. E por fim abordar as 

variáveis que influenciam o Poder Público na tomada de decisão. 

1.1. Crise e reforma do Estado 

Após a 2ª Guerra Mundial, os Estados passaram por um período de prosperidade, 

que perseverou durante 30 anos, partindo de um consenso social do que seria o papel do 

Estado. De modo que o Estado atuava diretamente na área social e intervindo na 

economia, ampliando, assim, seu campo de atuação (ABRUCIO, 2006; PIMENTA, 

2008). Os Estados se desenvolviam por meio dessa intervenção na economia, nas políticas 

sociais e pela adoção do modelo burocrático weberiano (OLIVEIRA, 2016) 

 Abrucio (2006) aponta que, na década de 1970, a partir da crise do petróleo, o 

modelo de intervenção que o Estado do bem estar empregava entrou em xeque, quando 

“suas potencialidades de reprodução e crescimento” foram esgotadas por gerar demandas 

crescentes da sociedade, chegando em números superiores a 50% do PIB em alguns países 

(COSTA, 2010, p. 137; PIMENTA, 1995). O provimento dessas demandas crescentes 

acarretava um crescimento desordenado do aparelho do Estado, fazendo com que este 

estabelecesse como contrapartida altas taxas de impostos, sem o oferecimento de serviços 

na quantidade e qualidade demandada (COSTA, 2010). 

 Nas palavras de Ferrarezi (1997):  
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A crise do Estado, aguçado pela crise econômica mundial, tornou transparente 

a crise fiscal e abalou fortemente os conceitos                                                                   

de administração pública exigindo diversas reestruturações, principalmente 

quanto aos gastos com pessoal e invocando a necessidade do aumento de 

eficiência e eficácia governamental. As dimensões da crise passavam pelo 

declínio do Keynesianismo, do Walfare State, da burocracia weberiana e pelas 

mudanças introduzidas com a globalização financeira. (FERRAREZI, 1997, 

p.2)  

De forma complementar, Abrucio e Costa (2006; 2010) apontam que o Estado que 

entrou em crise continha três dimensões, a econômica, social e a administrativa. A 

primeira dimensão se relacionava ao aspecto social, que foi adotado partindo de princípios 

do Keynesianismo, ao intervir ativamente na economia por atuar em áreas estratégicas e 

buscando pleno emprego, além da produção de políticas públicas voltadas para a área 

social de forma que a sociedade tenha como garantia o atendimento de suas necessidades 

básicas.  

A outra dimensão passava pela área econômica. Após anos de crescimento, o 

Estado não tinha mais como financiar seus déficits, resultando numa crise fiscal, o que 

levava uma perda de credito por parte dos Estados. A última dimensão, relacionada a 

questão administrativa, Abrucio (2006) aponta que a crise do Estado afetou diretamente 

as organizações burocráticas públicas, pois o Estado necessitava reduzir seus gastos com 

pessoal e aumentar a eficiência governamental, o que implicava na superação do modelo 

weberiano de burocracia (COSTA, 2010; ABRUCIO, 2006)  

A alternativa para que os Estados saíssem dessa crise, seria uma transformação, 

que acarretaria uma mudança na forma de organização do trabalho e no seu processo 

decisório. E essa transformação acarretaria um Estado que passaria de produtor direto de 

bens e serviços para indutor e regulador do desenvolvimento, com uma maior participação 

da população no processo decisório (PIMENTA, 1998). Para Abrucio (1996), o aparato 

governamental precisava ter mais agilidade e flexibilidade para as mudanças externas e 

sua dinâmica interna.  

Uma série de medidas foram adotadas pelos governos britânicos e norte-

americanos, durante a década de 80, sendo disseminadas rapidamente por outros países, 

com o propósito de reverter a aparente crise que acometia os Estados. Tais medidas 

caracterizaram o surgimento de um novo paradigma na administração pública, o modelo 

gerencialista ou new public management – NPM (COSTA, 2010).  

Costa (2010) estabelece que o NPM é um conjunto de crenças e ideias a respeito 

do Estado, do governo e da administração pública que tem como orientação os valores de 
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livre-iniciativa e do mercado. Com essa visão, o Estado tem seu papel intervencionista 

diminuído, se voltado para atividades de regulação (COSTA, 2010).  

Assim, no Brasil, a partir do primeiro Governo Fernando Henrique, os princípios 

que norteavam a administração gerencial, voltada para os resultados, foram usados como 

base para a reforma do aparelho do Estado. Foi iniciado, portanto, o processo de reforma 

do aparelho estatal brasileiro, baseado em princípios de eficiência e qualidade na 

prestação de serviços públicos, e na criação de uma cultura gerencial nas organizações 

públicas (PDRAE, 1995). De acordo com Bresser Pereira (1995), propulsor do modelo 

no Brasil, a reforma do Estado tinha a função de rever o aparelho estatal a partir do modelo 

burocrático adotado até então e, assim tornar os serviços públicos mais baratos e de 

melhor qualidade. 

Resende (2002) aponta que as reformas administrativas, como a de 1995 no Brasil, 

são políticas formuladas com o objetivo de elevar a performance por meio de duas 

propostas: o ajuste fiscal e uma mudança institucional.  De acordo com o PDRAE (1995) 

o ajuste fiscal devolveria a capacidade do Estado de “definir e implementar políticas 

públicas”. E a mudança institucional envolveria uma mudança cultural do modelo de 

administração burocrático para uma administração gerencial (PDRAE, 1995). Resende 

(2002) aponta que: 

a) mudança institucional, entendida de forma mais ampla como representando 

propostas de mudanças nas “regras formais e informais” no interior do aparato 

burocrático; b) ajuste fiscal, como um conjunto de propostas que visa a 

possibilitar maior racionalidade e eficiência na gestão e no uso das receitas e 

despesas pela administração pública (RESENDE, 2002, p.130).  

 

Nesta perspectiva, Pimenta (1998) afirma que a reforma não iria reduzir o gasto 

público, mas melhorar a eficiência e a eficácia do gasto, já que a burocracia não seria 

mais a única forma de produção de bens e serviços. O Estado se tornaria mais ágil, 

empregando a flexibilização administrativa, junto com o controle de resultados 

(PIMENTA, 1998). O Estado, portanto, passaria de executor de atividades para 

financiador e regulador das atividades não exclusivas de Estado, que seriam executadas 

através da contratação de organizações sem fins lucrativos, público-estatais, do terceiro 

setor (BRESSER PEREIRA, 2005). 

As propostas contidas na reforma podem ser exemplificadas pela figura abaixo: 
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Figura 1: Modelos Institucionais, Formas de Propriedade e de Administração 

Fonte: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Cadernos MARE da reforma do estado 

(1998) 

 

Os dois primeiros setores são atividades exclusivas do Estado, logo, pertencente 

ao núcleo burocrático e continuariam sobre responsabilidade do Estado, envolvendo 

tarefas de formulação e controle de políticas públicas e da lei, tributação, as forças 

armadas, polícia, os órgãos de fiscalização, os órgãos responsáveis pelas de transferência 

de recursos etc (BRESSER, 2005). As reformas efetuadas nesses dois setores tinham foco 

na efetividade, assim visavam uma modernização da administração burocrática, por meio 

da criação de agências com finalidades especificas (PDRAE, 1995; CARRERA, 2012).  

Nos setores que abrangem atividades consideradas não exclusivas do Estado, o 

foco era a eficiência na prestação desses serviços para os cidadãos, visando um 

atendimento com baixo custo e uma boa qualidade (PDRAE, 1995). Isso se daria com o 

uso de três mecanismos – privatização, publicização e terceirização. A privatização se 

caracteriza como a transferência de ativos públicos que o poder público julgava que não 

deveria permanecer no setor público a partir da reforma. A terceirização qualifica-se 

como a contratação de serviços que poderiam ser prestados por terceiros de modo que o 

governo tenha um direcionamento das suas áreas de competência, assim a terceirização 

foi direcionada para as áreas de natureza acessória, instrumental ou complementar a 
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competência de um órgão e as atividades de conservação, limpeza, vigilância etc. 

(BRASIL, 1998)  

A publicização, por sua vez, pode ser entendida como “movimento em direção ao 

setor público não estatal, no sentido de o responsabilizar pela execução de serviços que 

não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado” 

(BABILÔNIA, 2012, p. 1). Seguindo essa lógica, o PDRAE (1995) afirma que o 

movimento de publicização é uma forma de descentralização da execução dos serviços 

não exclusivos como educação, saúde, pesquisa cientifica e cultura. No entanto, partidos 

de esquerda encaravam o processo de publicização como uma privatização mascarada, 

que tinha a função de eximir o governo de ofertar políticas sociais. Eros Grau, então 

ministro do ST, defendeu que a publicização nada mais é que uma privatização das 

funções do Estado de forma a redefinir seu papel, movimento oposto ao que determinava 

a Constituição Federal de 1988 (OLIVEIRA, 2016; ROTHENBURG, 2003 apud 

Oliveira, 2016). 

Neste sentido, os mecanismos adotados durante o movimento de publicização não 

foram implementados de maneira consensual pelos atores estratégicos da burocracia e 

pela sociedade (ABRUCIO, 1996; RESENDE, 2002).  De acordo com Resende (2002), a 

oferta de serviços públicos pelo mecanismo da publicização foi considerada inadequada 

e vista como uma ameaça à estrutura e a estabilidade, entre a administração direta e a 

indireta. De acordo com Resende (2002): 

Para a sociedade e para os funcionários públicos, a reforma gerencial esteve 

diretamente associada à questão mais ampla da privatização do Estado e do 

ajuste fiscal, e não à promoção de um Estado que permitisse uma nova relação 

com a sociedade. (RESENDE, 2002, p.132) 

 

Resende (2002) aponta que políticos e burocratas vinculados ao núcleo central do 

governo, como a Casa Civil, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento 

apoiavam as medidas que contemplavam o ajuste fiscal, porém encaravam a proposta de 

mudança institucional, por exemplo a criação de agências reguladoras e executivas, como 

medidas que ocasionariam um descontrole na gestão direta sobre a indireta, ou mesmo 

como uma privatização do Estado. As organizações que pertenciam à administração 

indireta também ofereceram pouca cooperação, visto que elas entendiam que a 

transformação delas para os novos modelos de instituições ocasionaria numa perda de 

proteção do governo federal ao executar as atividades consideradas não exclusivas. 

Em 1998, o Partido dos Trabalhadores (PT) em conjunto com o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
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(ADIN), questionando a Lei 9.637/97 que dispõe sobre a qualificação de entidades como 

Organizações Sociais e a criação do programa de publicização. Carruba (2016) destaca 

que a demanda levantada pelos dois partidos inquiria a transferência integral de 

patrimônio, recursos e servidores públicos para tais entidades – o que foi denominado por 

eles como uma privatização dos serviços. O julgamento dessa ação, pela Suprema Corte, 

ocorreu em 2015, dezesseis anos depois da proposição desta, considerando válida a 

prestação de serviços públicos pelas Organizações Sociais.  

1.2. Administração Direta e suas regras  

De acordo com La Forgia e Couttolenc, a Administração Direta pode ser 

conceituada como “ um conjunto de estruturas, funções e processos que determinam o 

comportamento das instituições públicas de propriedade e responsabilidade 

administrativa do governo” (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009, p. 186). Costin (2010) 

complementa ao destacar que as entidades da Administração Direta são dotadas de 

personalidade jurídica e patrimônio próprio.  

A maior parte dos equipamentos públicos de saúde administrados pelo governo, 

utilizam o regime da Administração Direta como forma de administrar tais. La Forgia e 

Couttolenc (2009) aponta que estes equipamentos possuem pouca autonomia, já que estes 

estão sob o regime de regras trabalhistas, de compras e orçamentarias para o setor público 

– abarcando leis como:  lei nº 8.666/93, lei nº 8.122/ 90 e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

Costin (2010) indica que após o processo de redemocratização, houve uma 

preocupação em remover a autonomia que fora dada durante o regime autoritário para as 

autarquias e fundações, visto que essa autonomia era percebida como uma porta de 

entrada para práticas clientelistas. Como consequência, o concurso tornou-se exigência 

para os cargos tanto da Administração Direta e Indireta. Foi estabelecido então, um 

regime jurídico único, no qual os funcionários públicos são contratos por meio do regime 

estabelecido pelo Estatuto do Servidor Público. Tal estatuto concede a todos os servidores 

públicos estabilidade, aposentadoria integral (COSTIN, 2010).  

A lei nº 8. 122/90, consagra as disposições sobre a gestão de pessoas na 

Constituição Federal de 1988. De acordo com Costin (2010) a lei estabelece regras tanto 

para os servidores efetivos como para os cargos comissionados e ocupantes de cargos 

públicos, por estabelecer a forma de acesso a tais cargos, remuneração, evolução de 

carreira e licenças autorizadas. 
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Costin (2010) destaca que a gestão de pessoas na administração pública direta, 

tornou-se rígida, fazendo com que áreas que a flexibilidade é vital para o desempenho – 

como as áreas da saúde, pesquisa cientifica, educação, etc. - tenha uma administração 

difícil.  

A gestão de compras de materiais e patrimonial da administração direta é regida 

pelas normas de gerais de licitação e contração, a lei nº 8.666/93 e pela Constituição 

Federal de 1988. Costin (2010) aponta que tais regras permitem que as compras realizadas 

com base em procedimentos legais, sem que haja favoritismos. 

A lei nº 8. 666/93 dispõe sobre as normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito 

dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Feral e dos municípios.  Segundo HELY 

LOPES MEIRELLES (1996, p. 23), a licitação é um “ procedimento administrativo 

mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse”. Costin (2010) complementa ao afirmar que a licitação 

possibilita uma redução da discricionariedade do Poder Público, visto que há uma 

garantia de moralidade dos procedimentos da Administração Pública, além da promoção 

da livre iniciativa, por possibilitar a igualdade de oportunidades. 

Fernandes (2003 apud COSTIN, 2010) afirma que o contexto histórico de 

elaboração da lei nº 8.666/93, permitiu que esta tivesse uma minúcia de procedimentos e 

um caráter exaustivo, deixando pouca margem para a tomada de decisão subjetiva e para 

a adaptação de procedimentos por parte do Poder Público. 

 De maneira complementar, a LRF também influencia a gestão de compras nas 

entidades públicas, já que ela estabelece um planejamento transparente, de forma a 

prevenir riscos que afetem o equilíbrio das contas públicas (COSTIN, 2010) 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, define as regras de gestão orçamentaria do 

governo federal, estados e municípios. Dentre seus dispositivos mais importantes se 

encontram: o estabelecimento de tetos de despesas totais de pessoal para cada um dos 

poderes, a responsabilidade de toda despesa que preveja compromissos financeiros a um 

horizonte superior a dois anos a uma situação de receita suficiente para financiá-los 

durante ao menos três anos e a contabilização de empregos admitidos por contrato dentro 

as despesas de pessoal, afim de calcular a porcentagem entre total de despesas e as receitas 

liquidas, delimitadas pela lei (COSTIN, 2010). 
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1.3. Organizações Sociais e sua disseminação no âmbito subnacional 

No contexto das inovações trazidas pela Reforma do Aparelho do Estado, as 

Organizações Sociais, foram consideradas como uns dos principais instrumentos para a 

reestruturação do tamanho do Estado. De acordo com o PDRAE (1995, p. 60), 

Organizações Sociais são “as entidades de direito privado que, por iniciativa do Poder 

Executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com esse poder, 

e assim ter direito à dotação orçamentária”. De forma complementar, Modesto define:  

[...] Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas para 

atividades de relevante valor social, que independem de concessão ou 

permissão do Poder Público, criadas por iniciativa de particulares segundo 

modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas pelo Estado 

(MODESTO, 1997, p. 5). 

O modelo foi desenvolvido a partir das noções de flexibilização da gestão pública 

e por possibilitar uma  maior forma de accountability governamental, onde por meio de 

um contrato de gestão, o Estado estabeleceria a provisão de serviços não exclusivos 

(SANO, ABRUCIO, 2008; MODESTO, 1997). Para Sano e Abrucio (2008), as OS 

possibilitariam o Estado atingir a autonomia e flexibilidade dos serviços prestados por 

estas e contribuir para disseminação e fortalecimento de práticas de controle e 

participação da sociedade, de forma tal que o Estado ampliaria a parceria entre ele e a 

sociedade.  

No contexto do governo federal, poucas foram as Organizações sociais 

qualificadas, somente seis no total, sendo que cinco destas foram na área de Ciência e 

Tecnologia (GRAEF; SALGADO, 2012). Em contraposição, Sano e Abrucio (2008) 

apontam que as OS foram bem disseminadas no plano subnacional em decorrência de 

dois fatores: um trabalho de divulgação do então ministro Bresser-Pereira e as iniciativas 

de alguns governos estaduais. Como um instrumento pragmático, que gerava uma 

flexibilização das organizações e uma melhora no desempenho desta, as OS foram 

encaradas como uma mudança sem fundo ideológico e adotadas inclusive por governos 

cuja matriz partidária era oposta ao governo federal (COSTA, 2010; SANO, ABRUCIO, 

2008). 

Dados divulgados pelo IBGE, através do Munic 2014, demonstram a dimensão da 

disseminação das OS na gestão de equipamentos de saúde. O gráfico a seguir mostra os 
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números de equipamentos geridos por OS no Brasil e por regiões.

 

Gráfico 1: Municípios com equipamentos de saúde gerido por OS 

 Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2015 (elaborada pela autora) 

 

Os números apresentados mostram que 10,6% dos municípios brasileiros contem 

equipamentos de saúde geridos por terceiros, num total de 2316 equipamentos, e deste 

total, 997 são geridos por OS.  Em relação ao contexto subnacional, as regiões sudeste e 

sul, são as que apresentam percentuais mais expressivos, com 67% e 19% equipamentos 

de saúde geridos por OS. Ainda de acordo como o Munic (2014) 41% dos municípios 

com mais de 500.000 habitantes apresentam 88% equipamentos geridos por OS. Tais 

dados comprovam uma significativa disseminação das OS no contexto subnacional. 

Nesse sentido, entender os fatores relacionados à ampla disseminação será 

discutido a seguir. 

1.3.1. Exemplos de disseminação no âmbito subnacional  

De forma a entender as variáveis que influenciam a escolha do modelo das 

Organizações Sociais para a gestão de equipamentos de saúde, foram escolhidos dois 

exemplos no contexto subnacional, que foram previamente analisados por Oliveira 

(2016). Sendo estes, os casos dos estados de Pernambuco e da Bahia, em que a 

implementação desse modelo apresentasse algum fator que influenciasse o processo de 

escolha e que permitisse uma análise destes com base na literatura. 
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No estado de Pernambuco, a qualificação das organizações como OS foi 

regulamentada pelo Decreto Lei nº 11.743/01, durante o governo de Jarbas Vasconcelos, 

do PMDB, porém somente com a inauguração do Hospital Miguel Arraes, em 2009 que 

o governo estadual começa a repassar a gestão de seus equipamentos de saúde para OS, 

como aponta Freire Pacheco et al (2016).  Freire Pacheco et al (2016) e Oliveira (2016) 

indicam que a adoção do modelo em 2009 se deu por uma dimensão financeira 

orçamentaria – havia uma premissa que não havia recursos financeiros suficientes para 

expandir os serviços de saúde de forma direta – já que o estado apresentava uma escassez 

de recursos para a manutenção da máquina pública, incluindo as despesas do estado, 

despesas com pessoal, custeio etc.  

Nesse sentido, Freire Pacheco et al (2016) indicam que a operalização desse 

modelo só entrou na agenda governamental, com a campanha eleitoral do então candidato 

Eduardo Campos, do PSB, que tinha como proposta iniciar um novo modelo de gestão 

das estruturas públicas (OLIVEIRA, 2016). Assim, durante o início do governo Campos, 

a crise que havia começado no governo antecessor, de Jarbas Vasconcelos, se intensificou 

e agravou, fazendo com que o estado apresentasse uma crise estrutural, retratando uma 

infraestrutura deficiente, atendimento hospitalar ineficiente, com falta de medicamentos 

e equipamentos, além de uma crise setorial, em que mais de cem médicos dos principais 

hospitais pertencentes ao estado pediram a exoneração de seus cargos, o leva Campos a 

declarar situação de emergência no setor (OLIVEIRA, 2016).  Segundo Oliveira (2016) 

o estado também apresentava percentuais acima do limite estipulado LRF, que o 

impossibilitava de realizar contratações de forma direta. 

A partir de todo esse contexto e da necessidade de ampliar a prestação de serviços 

na área da saúde para toda população, sem extrapolar o limite estipulado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o governo estadual definiu como prioridade, a transferência da 

gestão de novas unidades hospitalares às OS (Freire Pacheco et al, 2016, p.589). Num 

período de seis anos, entre os anos de 2009 e 2015, as OS passaram a gerir um percentual 

de 60% de toda rede de saúde do estado (OLIVEIRA, 2016).  

De maneira similar a expansão do modelo de OS para a gestão de equipamentos 

de saúde no estado da Bahia, se deu num contexto de crise setorial, onde a atenção 

hospitalar era alvo constante de denúncias pelos usuários pela falta de serviços, 

equipamentos, recursos humanos e materiais.  

Durante o primeiro governo de Paulo Souto, do PFL no período de 1995 a 1998, 

a agenda governamental estadual estava alinhada com a agenda governamental federal 
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em modernizar a administração pública por realizar mudanças na gestão dos serviços 

públicos (ANDRADE, 2008). De forma antecipada ao Programa Nacional de 

Publicização, o governo estadual instituiu o Programa de Incentivo às Organizações 

Sociais, que qualificou trinta OS e realizou sete contratos de gestão, nos quais cinco destes 

eram na área de saúde, num período de nove anos (OLIVEIRA, 2017). 

Oliveira (2017) aponta que durante o mandato do sucessor de Paulo Souto, 

Jacques Wagner, do PT em 2007, a crise enfrentada na área da saúde se agravou. O estado 

apresentava uma carência de leitos de internação em hospitais, resultando em altas taxas 

de ocupação nos equipamentos de saúde em todo o estado que, em conjunto um número 

insuficiente de médicos, tornou o atendimento deficiente e insatisfatório (CARRERA, 

2012; OLIVEIRA, 2017). 

Portanto, o estado apostou na diversificação da prestação dos serviços públicos, 

visto que existia uma impossibilidade de ampliar a prestação dos serviços por meio da 

Administração Direta, pois o estado já havia atingindo o limite prudencial de gastos com 

pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com percentuais de 46,75%. 

Assim o estado expandiu a parceria com as OS, criou a primeira Parceria Público-Privada 

na área da saúde e inovou ao utilizar o modelo de Fundação Estatal. Durante o primeiro 

e o segundo mandatos de Jacques Wagner (2007-2014) foram efetuados cinquenta e nove 

qualificações de OS e a assinatura de vinte e sete contratos de gestão ao total abrangendo 

áreas da saúde, cultura, educação e agricultura. 

Autores como Oliveira (2016; 2017), Freire Pacheco et al (2016) e Andrade 

(2008), evidenciaram em seus estudos os fatores que influenciam a adoção do modelo de 

OS na gestão de equipamentos públicos na área da saúde.  

No caso de Pernambuco, fatores como os limites impostos pela LRF, uma redução 

dos entraves burocrático e uma flexibilização da gestão de recursos humanos foram 

apontados por Freire Pacheco et al (2016) como variáveis importantes para que os 

gestores públicos adotassem o modelo. Para os autores houve uma percepção comum 

entre os gestores que as OS permitiam que o estado extrapolasse os limites da LRF, pois 

as OS não são submetidas a tal lei e de forma complementar também não estão sujeitas a 

legislação que define a forma de ingresso e a permanência no serviço público. Oliveira 

(2016) relata que fatores relacionados a flexibilidade do processo de compra e 

manutenção de equipamento,  agilidade nos processos e na contratação foram fatores 

decisivos que influenciaram o processo de decisão 
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No quesito flexibilidade destaca-se que as OS permitem uma agilidade, 

principalmente relacionada ao processo de compras, já que estas não estão sujeitas ao 

regime de licitação empregado nas organizações pertencentes a administração direta e 

indireta, como indicado por Freire Pacheco et al (2016), as OS podem criar um 

procedimento de compras de acordo com a natureza do serviço prestado.  

De forma similar, no contexto baiano, Oliveira (2017) destaca que as 

particularidades do modelo foram determinantes na decisão do governo. Aspectos como 

a não exigência de concurso público para a contratação de pessoal e o processo licitatório, 

discriminado pela Lei nº 8.666/93 são os principais aspectos que influenciaram tal escolha 

visto que o estado tinha uma necessidade de ampliar e aprimorar os serviços públicos 

voltados para a área de saúde (OLIVEIRA, 2017). 

Para evidenciar o contexto de implementação do modelo nos estados, a tabela 

abaixo mostra de forma sucinta os fatores que levaram o poder público a optar pela gestão 

descentralizada. 

 

Pernambuco Bahia 

 Limite de contratação alcançado 

com percentuais de 53,31% 

 Crise setorial 

 Crise fiscal 

 Crise setorial 

 Crise fiscal 

 Limite do teto estipulado pela LRF 

na contratação de pessoal 

alcançado, atingindo o índice de 

45,75% 

Tabela 1:  Fatores apresentados por Estado 

1.4. Variáveis que afetam o processo decisório do modelo de gestão 

De modo a facilitar a compreensão das variáveis e como elas afetam o processo 

decisório do poder público, estas serão conceituadas individualmente e tendo como base 

as variáveis retratadas no tópico anterior.  

Nogueira e Oliveira (2011; 2016) em suas análises apontam que uma reduzida 

autonomia técnico-administrativa, característica inerente da administração direta, as 

limitações na contração de recursos humanos decorrentes da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Em conjunto com a falta de agilidade no processo de aquisição de equipamentos 

por conta do processo licitatório e a dificuldade de incorporação de profissionais 

qualificados e de certas especialidades no serviço público, além de uma crise setorial são 
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fatores que podem levar o governo a inserir novas modalidades na gestão de hospitais, 

como as OS.  

A partir do tópico anterior, pôde-se verificar que em ambos os casos relatados a 

existência de uma crise identificada na área da saúde, em que a expansão dos serviços 

prestados necessitava ser ampliado – com a construção de hospitais, de UBS, de UPAs, e 

como consequência, a necessidade de contratação de pessoal para operacionalizar estas 

novas unidades. Porém, tanto o estado de Pernambuco quanto o da Bahia não podiam 

realizar a contratação de forma direta sem exceder o limite da LRF.  

A LRF indica que os entes federativos têm uma limitação com gasto de pessoal 

limitada em 60% das receitas liquidas correntes. Desde a Constituição de 1988, os 

municípios ficaram responsáveis por uma parcela significativa da implementação de 

políticas públicas, tornando-os responsáveis pelos gastos derivados destas políticas 

(LEITE, PERES, 2011). Como opção, os municípios tendem a buscar caminhos 

alternativos para os aumentos de despesa de pessoal para que essas políticas sejam 

implementadas. De acordo com Leite e Peres (2011), a influência da reforma 

administrativa gerencialista, tornou possível que os estados e municípios recorressem aos 

contratos de gestão com as OS para conduzir as políticas governamentais, sem um 

aumento dos gastos com a contratação, já que esta seria realizada por terceiros e não seria 

contabilizada pela LRF.   

Ao tratar de outra variável, sendo esta a autonomia gerencial, Nogueira (2011) 

destaca que as unidades vinculadas a administração direta têm sua efetividade 

comprometida por fatores como a falta de autonomia na gestão de materiais e recursos 

humanos, o que gera uma prestação de serviços de forma morosa e sem qualidade, além 

da falta de autonomia administrativa e financeira. Dessa forma, os gestores veem no 

modelo das OS uma solução para o problema da falta de autonomia dos equipamentos de 

saúde.  Apesar dos poucos estudos comparativos sobre a efetividade do desempenho e a 

eficiência entre os hospitais geridos por OS e pela administração pública, Nogueira ao 

citar Quinhões (2011 apud 2009) aponta que as OS mostram um desempenho mais 

satisfatório nos quesitos eficiência e efetividade em relação aos hospitais da 

administração direta. Assim o modelo das OS alinham processos mais eficientes e 

efetivos além de permitir aos gestores uma maior flexibilidade na gestão que não está 

presente na administração direta (NOGUEIRA,2011). 

É importante salientar que o modelo das Organizações Sociais não possui relação 

com a administração pública, sendo dotada de personalidade jurídica de direito privado. 
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O que a torna capaz de ter autonomia em relação a contração de recursos humanos, já que 

estes não estão submetidos a lei de contração pública, na formação e na execução de seu 

orçamento, podendo determinar como e com o quê serão gastos os recursos dispostos para 

ela. Nesse sentido, Oliveira (2016) salienta que a não submissão das OS a Lei nº 8.666/93 

permite que estas tenham mais agilidade e economicidade ao realizar compras e a 

manutenção de seus equipamentos, de forma competitiva e levando em consideração o 

custo/benefício. Outro fator apontado pela autora é a não exigência do concurso público, 

o que possibilita que o processo de contratação seja mais ágil além de tornar os 

funcionários mais comprometidos com o serviço prestado, já que a estabilidade presente 

no serviço público não é estendida aos funcionários contratados pela OS 

(OLIVEIRA,2016). 

Outra variável a ser considerada é a crise setorial na saúde, em que esta pode 

sinalizar uma ineficiência na prestação dos serviços públicos ofertados pela administração 

direta.  Oliveira (2016) em sua análise destaca que a crise setorial pode motivar o poder 

público a reestruturar a rede de saúde, e num cenário que outras variáveis também estejam 

presentes, como a LRF, as Os podem ser escolhidas pelo poder público para sair da crise 

e expandir a prestação desses serviços.  
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CONCLUSÃO 

Tal como foi exposto neste ensaio, houve uma disseminação do modelo das OS 

para a gestão de equipamentos públicos na área da saúde, embora haja poucos estudos 

empíricos que apontem que o modelo das OS traga uma maior eficiência e eficácia para 

a prestação de serviços públicos. Governos subnacionais têm adotado esse modelo para a 

gestão de seus equipamentos de saúde, como uma tentativa de encontrar as soluções para 

os problemas que a administração direta tem ao prestar serviços. 

Assim, foi proposto analisar as variáveis que afetam o processo decisório do Poder 

Público na gestão de equipamento públicos na área de saúde em optar por uma gestão 

descentralizada em detrimento da administração direta. Este objetivo foi alcançado por 

meio da análise de dois casos emblemáticos – Pernambuco e Bahia. 

Em ambos os casos, o contexto evidenciou uma crise na área da saúde, em que 

apresentavam infraestrutura ineficiente, carência de leitos, falta de materiais e 

equipamentos, atendimento deficiente e insatisfatório. Portanto, se fez necessário 

expandir os serviços prestados na área da saúde, sem ultrapassar o limite de contratação 

fixado pela LRF. Desta maneira, pela analise destes casos foi identificado variáveis que 

influenciam a tomada de decisão do poder público, sendo uma destas, a limitação de gasto 

com pessoal pela LFR, o que impede os entes federativos de operacionalizar serviços 

públicos de forma direta sem exceder tal limite. 

Outra variável é a autonomia gerencial que o modelo permite para os 

equipamentos públicos, já as OS permitem uma maior flexibilidade e agilidade na 

realização de compras e contratações, por não estarem submetidas as regras que 

acompanham a administração direta. O último fator é a crise setorial, que sinaliza a 

ineficiência da prestação dos serviços públicos prestados de maneira direta, e que, nos 

dois casos analisados, esteve presente em conjunto com as outras variáveis. 

Dada a relevância do tema deste trabalho, torna-se necessário a realização de um 

estudo que analise o quão eficiente e eficaz é a gestão por OS em comparação a 

Administração Direta, levando em consideração as limitações de cada modelo e o 

contexto em que cada foi implementado. 
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