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Resumo: 

Atualmente se enfrenta o desafio de trazer o Estado para a gestão por resultados, em um 

contexto de Estado-rede, com vários atores participando na provisão de serviços públicos. A 

Prefeitura de Osasco aposta, desde 2013, no planejamento estratégico adota a gestão por 

resultados contratualizada para gerar serviços mais eficientes, eficazes e efetivos para os 

cidadãos do município. Dentre os projetos estratégicos resultantes do planejamento, a prefeitura 

apostou na modernização da gestão do hospital central. Desde 2015, o Hospital Municipal 

Central de Osasco passou da administração direta para o modelo de gestão compartilhado com 

Organização Social de Saúde (OSS). A transição para esse modelo mostra as vantagens e os 

desafios de se adotar a publicização de serviços públicos.  
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Introdução 

A trajetória recente da Administração Pública brasileira está marcada por mudanças e 

permanências de três formas de atuação: patrimonialista, burocrática e gerencial (Abrucio, 

2007). O patrimonialismo, ainda presente em maior ou menor grau nas diferentes esferas da 

administração pública, se configura pela prevalência do interesse particular sobre o interesse 

público. O Estado brasileiro começou a buscar a burocracia como forma de combater os desvios 

do patrimonialismo, através do cumprimento de normas e procedimentos preestabelecidos. A 

adoção do modelo gerencial pela administração pública, por sua vez, está ligada à tentativa de 

lidar com os problemas trazidos pela burocracia, sobretudo no que diz respeito a eficiência, 

eficácia e efetividade dos serviços públicos para os cidadãos. Neste trecho, focaremos na 

mudança do modelo burocrático para o gerencial, para entendermos o contexto do surgimento 

das organizações sociais enquanto parte de um novo modelo de gestão gerencialista, orientado 

para resultados. Vale ressaltar que essas mudanças na administração pública não foram 

completas, havendo convivência entre as três formas de gestão, que coabitam, mutuamente em 

determinados casos. 

A burocracia foi desenvolvida para resolver problemas ligados à irracionalidade das 

organizações, visando aumentar a sua eficiência pela adequação dos meios aos fins. No entanto, 

o tipo ideal de burocracia weberiana foi criticado em parte por não levar em consideração alguns 

aspectos da realidade. Dentre as inadequações imprevistas pelo modelo, destacam-se algumas 

ilustrações bastante relevantes para as organizações, sobretudo públicas. 

Disfuncionalidades do sistema aparecem quando os meios, inicialmente projetados para 

melhor se atingir os fins, se tornam mais importantes do que os objetivos iniciais. Segundo 

Merton (Merton apud Bresser-Pereira; Mattos, 2004), o próprio princípio de impessoalidade 

pregado pela burocracia como caminho para a eficiência seria um mal potencial. Isso porque a 

impessoalidade extrema levaria a uma deformação ou desprendimento dos objetivos iniciais, 

tendendo a uma supervalorização dos pequenos procedimentos. Nas organizações públicas essa 

tendência se agrava porque não existe um mercado para exigir padrões de competitividade, 

sendo mais provável a permanência de conformismos e crescente poder das regras menores. 

Daí a maior necessidade de controle para evitar que a burocracia se transforme em um “espiral 

para dentro”, ou seja, que seja cada vez menos responsiva à população. 



 
Outra visão das distorções do modelo burocrático é quanto ao hiato entre formulação e 

implementação de políticas públicas (Lipsky,1980). No caminho da formulação até a 

implementação podem ocorrer pequenas mudanças até transformações agudas dos objetivos 

inicialmente pensados pelos centros de concepção de uma política. Esta não chega da mesma 

forma em todos os diferentes locais onde é implementada, estando sujeita às particularidades 

dos implementadores. Por um lado, as diferenças permitidas pelo hiato podem levar ao maior 

descontrole entre meios e fins pré-estabelecidos e abrir uma brecha para o auto interesse dos 

implementadores. Ou seja, estes teriam maior autonomia para distorcer a eficiência da 

burocracia e fazer com que a mesma atenda a fins distintos dos planejados, voltando-se para o 

bem particular deles mesmos. A discricionariedade do burocrata de rua (Lipsky, 1980) poderia 

ser um caminho para o contrário, já que o maior conhecimento sobre as especificidades do local 

de implementação, ambiente e atores, permitiria uma adequação maior da política pública 

contribuindo para potencializar sua eficácia. 

Hoje, o Estado está se transformando de burocrático para uma nova atuação em rede 

(Dowbor, 2007). Esse movimento foi uma resposta perante a necessidades da sociedade (mais 

complexas, fluídas, mais globais e ao mesmo tempo locais) que pressionaram mudanças para 

criar soluções possíveis para abarcar esse novo contexto. Conforme Goldsmith e Eggers (2006), 

são fatores importantes para entender a evolução do modelo em rede: a ascensão de outros 

atores do segundo e terceiro setor como possíveis solucionadores de problemas públicos, a 

integração de diferentes partes do governo (instâncias federativas e órgãos da Administração 

Direta e Indireta), as evoluções da tecnologia da informação que permitem integração de 

sistemas e compartilhamento de informação em tempo real e a mudança na demanda dos 

cidadãos, que passam a exigir maior controle e adequação dos serviços públicos às suas 

necessidades. 

Apesar de esse contexto estar contaminado com uma tendência de esvaziamento da 

presença do Estado na produção de bens e serviços públicos a partir dos modelos de concessões, 

privatizações, delegações e parcerias com o terceiro setor, o Estado não se isenta de sua 

responsabilidade para com esses serviços. De outro lado, esse modelo de tendência 

neoliberalista traz consigo ainda novos elementos de gestão dos recursos públicos orientados 

para a obtenção de resultados que se entendidos enquanto meios e não exclusivas finalidades 

de enxugamento do Estado, apresentam-se como soluções potenciais para essa nova fase da 

administração pública.  



 
As parcerias com o terceiro setor surgem não somente como uma forma de gerar mais 

valor público, mas como uma maneira de mesclar lógicas empresariais e públicas para aumentar 

a possibilidade de produzir bem-estar social com mais eficiência (Dowbor, 2002). Essas 

parcerias pressupõem o grau mais forte de comprometimento e institucionalização dos 

parceiros porque exige que ambos acordem a se comprometerem com os mesmos valores e 

crenças. 

A configuração desse Estado-rede, no Brasil, iniciou a partir da necessidade de 

redefinição do papel do Estado fruto das restrições fiscais e das disfuncionalidades da 

burocracia apontadas anteriormente (Bresser-Pereira, 1996). O terceiro setor, no Brasil também 

crescia nos anos 90. Esse contexto levou a um movimento de Reforma do Estado, liderado pelo 

Ministério de Administração e Reforma do Estado - MARE, que buscava mudar a função do 

Estado para o planejamento e controle, diminuindo a execução direta dos serviços públicos. 

Com o Art.37. § 8º, da Constituição Federal (1988) que discorre sobre “autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta” 

se abre a possibilidade de Administração Pública firmar contratos definindo, prazos de duração, 

metas, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 

dos dirigentes e a remuneração do pessoal. 

 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 

firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a 

fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor 

sobre: I - o prazo de duração do contrato; I - o prazo de duração do contrato; II - 

os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 

responsabilidade dos dirigentes; III - a remuneração do pessoal 

 

  Esse deslocamento para um novo modelo levou à adoção de parceiras com o segundo e 

terceiro setores. A expansão da prestação de serviços e construção de infraestrutura como 

atividade não-exclusiva do Estado e prestado por parceria entre os setores é recente. Essa 

relação entre o primeiro setor e segundo setor vem sendo desenvolvida de diferentes maneiras, 

mas ainda com um viés experimental porque tanto o público quanto o privado estão construindo 

conhecimento e experiência sobre boas práticas nessa relação. Dentre as maneiras de celebrar 

parcerias temos as concessões comuns e as parcerias público-privadas. 



 
A concessão de serviços públicos é prevista na Constituição Federal de 1988 no artigo 175 

como possibilidade através de licitação somente para obrigações não-exclusivas do Estado 

(Brasil, 1988). Ela consiste numa modalidade de parceria com o setor privado para que ele 

preste uma remuneração por tarifa, ou seja, pelo usuário.  

 Então, podemos dividir os serviços não-exclusivos do Estado em duas categorias: serviços 

públicos de natureza comercial ou industrial e serviços sociais. Para estes podem ser realizados 

contratos de gestão com organizações sociais, termos de parceria com organizações da 

sociedade civil ou convênios com entidades sem fins lucrativos. Já para aqueles serviços que 

têm preço, surge a possibilidade de concessão ou permissão de serviço público. 

A permissão é um ato unilateral da Administração Pública, discricionário porque pode 

ser tirada quando esta quiser e é gratuito ou oneroso. A concessão por sua vez é um acordo 

entre duas partes que se consolida através da celebração de um contrato e mediante tarifa paga 

pelo usuário. É uma situação mais segura, sobretudo quando exige um investimento com 

retorno a longo prazo, prevendo indenizações para eventuais descumprimentos do contrato. O 

tempo da concessão não é previsto em lei federal, mas é definido pelo poder legislativo, quando 

autoriza a concessão proposta pelo poder executivo. O poder público não pode remunerar o 

concessionário, mas a jurisprudência aceita que o concedente confira subsídios à tarifa, como 

no transporte coletivo urbano. 

        Já as parcerias público-privadas são relações para além dos contratos e começaram a ser 

buscadas pelo governo por problemas de financiamento e falta de expertise, além do interesse 

na governança virtual. Segundo Bovaird (2004), a real necessidade dos governos para essas 

parcerias foi menos por uma questão de eficiência e mais uma maneira de abordar as demandas 

públicas mais complexas. As parcerias público-privadas foram instituídas pela Lei 11.079 de 

2004 (Brasil, 2004), tendo a natureza jurídica de concessões (Di Pietro, 2014). A intenção é 

atrair a iniciativa privada para a execução de serviços e obras públicas, existem duas 

modalidades: patrocinada, que oferece uma dupla fonte de remuneração do parceiro privado, 

pois além de cobrar tarifa dos usuários, ele será remunerado pela administração, e a 

administrativa, em que é remunerada apenas pela administração, tendo portanto fonte única de 

arrecadação (Brasil, 2004). 

 Para que exista uma parceria público-privada é necessário que as duas partes vejam a 

parceria como uma forma vantajosa de atingir seus objetivos, proporcionando economias de 

escala, economias de escopo e oportunidades de aprendizado mútuo entre parceiros. A auto-



 
organização conciliando seus interesses e objetivos e adequação às variações destes e do 

contexto exterior às parcerias também são pontos relevantes. 

Os prazos contratuais longos são incentivo para aumentar a eficiência pois imprime ao 

contrato uma lógica de longo prazo que o faz pesar entre investimento e manutenção em 

infraestrutura do setor privado até encontrar uma fórmula que gera melhores serviços/menores 

tarifas/maior outorga. O Poder Público por sua vez atua pela fiscalização dos resultados.  

Já as parcerias entre primeiro e terceiro setor, o direito administrativo (Di Pietro, 2014) 

trata as entidades do terceiro setor como paraestatais, sendo, a atividade estatal nesse caso de 

fomento. 

Instrumentos na reforma ligados à criação de novos tipos de organizações foram 

adotados (Franzese; Marino, 2007), como as Organizações Sociais (OSs) e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Essas organizações teriam maior autonomia, em 

que se responsabiliza atores fora da Administração Pública pela prestação de serviços públicos. 

Antes disso, existiam diferentes títulos para entidades desse setor: título de utilidade pública 

(TUC), de 1935 e certificação de entidades de assistência social (CEBAS), de 1959. 

A principal diferença entre os antigos modelos (TUC e CEBAS) e os novos tipos de 

entidades (OSCIP e OSS) é a finalidade pública, sendo que os novos modelos de qualificação 

pressupõem não só que as entidades não tenham fins lucrativos, mas também reconhecem “que 

existe uma esfera de atuação da sociedade que é pública (esfera pública social)” (Ferrarezi, 

2002:31). 

A organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) amplia o campo de 

atividades possíveis para organizações do terceiro setor, antes concentradas principalmente na 

assistência social, educação e saúde (Ferrarezi, 2002). Esse título traz a possibilidade de 

remunerar os dirigentes, firmar termos de parceria com a Administração Pública por metas, 

receber doações de pessoas jurídicas dedutíveis e bens apreendidos pela Receita Federal 

(Trezza, 2016). A ideia era simplificar a entrada de organizações nesse setor, aumentar a 

transparência da relação do Terceiro Setor com a Administração Pública e transformar essa 

relação numa parceria regulada por resultados.  

As Organizações Sociais (OSS) foram criadas a partir do movimento de publicização de 

serviços não-exclusivos do Estado. Pela reforma concebida pelo MARE nos dois governos do 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), os serviços não-exclusivos são aqueles que podem 

ser prestados por agentes não-estatais, e que passariam por um processo de mudança da forma 



 
de propriedade desses serviços de estatal para pública não-estatal – publicização (Franzese; 

Marino, 2007). Esses serviços (hospitais, museus, universidades etc.) seriam exercidos por 

entidades não pertencentes à Administração Pública, pessoas jurídicas de direito privado porém 

sem fins lucrativos e com finalidade pública (Di Pietro, 2014). O contrato de gestão é o 

instrumento pelo qual se concretiza a parceria e se estabelecem as referidas metas, formas de 

incentivo e de controle.” Di Pietro (2009: 270)  

Essas entidades, no momento da criação dessa forma de qualificação, estabelecida 

legalmente em 1998 (Brasil, 1998b), tiveram a finalidade de estabelecer parcerias com o 

Estado. As organizações sociais podem ser constituídas sob a forma de associação civil ou 

fundação (Brasil, 1998a). A forma de administração das organizações sociais foi concebida 

como gerencial, isto é, com flexibilidade e agilidade nos procedimentos, por não precisarem se 

submeter às leis de licitação públicas e concursos para contratação de pessoal. O controle dos 

resultados das Organizações Sociais se daria tanto pela sociedade (através de conselhos, por 

exemplo), quanto pela Administração Direta via contratos de gestão (Bresser-Pereira, 1996). A 

captação de recursos privados pelas organizações sociais pode ocorrer adicionalmente aos 

recursos públicos investidos, mas sua utilização deve ser explicitada para o Estado com 

prestação de contas (Brasil, 1998a). Para a prestação de contas, deve haver o acompanhamento 

por uma Comissão de Avaliação da Entidade Supervisora, baseada nas metas firmadas no 

contrato de gestão (Brasil, 1998a). 

A ampliação de atores que prestam serviços públicos não isenta o Estado da sua 

responsabilidade em relação a esses serviços. Essas parcerias são estratégicas no sentido de 

trazerem novas perspectivas para a prestação de serviços públicos. O Estado, como aponta 

Ferrarezi (2002), é a instância mais legítima para garantir que os serviços públicos sejam 

ofertado universalmente e com equidade. A importância de abrir o campo está em incluir novos 

atores na participação dessa prestação, formando uma esfera pública ampliada que planeja e 

implementa serviços públicos com diferentes perspectivas (Ferrarezi, 2002).  

 Ao colocar a oportunidade de novos atores contribuírem nessa esfera pública, 

principalmente organizações do terceiro setor, apresentam “vantagens (...) em relação à 

estrutura do Estado: flexibilidade, alta capilaridade, e proximidade das necessidades e dos 

valores culturais da comunidade, sujeição ao controle social” (Ferrarezi, 2002:37). Ou seja, 

trazer a sociedade civil para participar não só como contraponto do Estado, mas sendo 

protagonista de diferentes etapas do ciclo de políticas públicas- formulação, implementação, 



 
monitoramento e avaliação- acaba sendo uma forma de abrir a “caixa preta” do Estado. É 

também uma maneira de garantir a não exclusão de atores da sociedade civil e aumentar a 

diversidade de quem faz parte desse ciclo, se configurando como uma possibilidade de inovação 

e experimentação para resolver problemas públicos complexos. Se coloca a oportunidade de 

aumentar a proximidade do Estado em relação à população via sociedade civil, e pensar em 

lógicas mais descentralizadas e capazes de responder ao diversos contextos dos problemas 

públicos nos quais o Estado se propõe a intervir.  

 

Problematização 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a experiência da Secretaria de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) da Prefeitura Municipal de Osasco (PMO) com a publicização 

(FRANZESE; MARINO, 2007) do Hospital Central Municipal Antônio Giglio (HMCO), 

evidenciando vantagens, dificuldades e os desafios de implementação do Contrato de Gestão. 

 Como objetivos secundários, queremos responder: 

a) Como aconteceu o processo de publicização do hospital? 

b) Quais os resultados do processo? 

c) Quais foram/são os desafios da implementação? 

 Busca-se responder a esses pontos através da pesquisa qualitativa que envolve a escolha 

e interpretações dos pesquisadores (Creswell, 2007), fazendo-se necessário explicitar o local 

de fala do investigador. No caso, os pesquisadores atualmente trabalham na SEPLAG como 

técnicos. A entrada dos pesquisadores nesse ambiente foi posterior ao processo de tomada de 

decisão quanto ao modelo por Organização Social. Esta condição permitiu a aproximação dos 

locais e atores objeto de estudou (Creswell, 2007). Contudo, há certo viés pela inserção no 

processo de construção do modelo. 

Para a coleta de dados, utilizou-se ferramentas como: entrevistas, observações e 

documentos (Creswell, 2007), incluindo o Edital de Chamamento Público de Seleção, os 

relatórios de gestão, atas da Comissão de Avaliação e Monitoramento e Leis Municipais. As 

entrevistas foram semiestruturadas e conduzidas presencialmente, com gestores públicos que 

participaram do processo de contratualização e gestores da entidade vencedora do edital de 

chamamento público para gerir o hospital. Também foram utilizadas pesquisas primárias de 

opinião e avaliação dos atendimentos realizadas pela PMO via SEPLAG. 

 

Contexto de Osasco 



 
O município de Osasco está localizado, no Estado de São Paulo, na sub-região noroeste 

da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), região de alta densidade demográfica e 

aumento constante da população reproduzindo as condições conurbadas das grandes 

metrópoles. Ocupa área total de 64,95 km², que corresponde a 0,82% da RMSP e 0,03% da área 

total do Estado de São Paulo, com uma população de 691.652, cerca de 200 mil famílias e 

10.322 habitantes por km², uma alta densidade populacional. Os estudos da SEADE mostram 

que 82% dos empregos formais de Osasco concentram-se no comércio e serviços, enquanto que 

na RMSP este índice é de 79% e no Estado de São Paulo chega a 72%. O setor de comércio e 

serviços é a principal fonte de emprego do município. A renda média dos empregos formais no 

ano de 2012 foi de R$ 2.212,73, valor este que chega a ser 15% menor do que a média da 

RMSP. Segundo IBGE de 2013, apresenta Produto Interno Bruto (PIB) de 55,5 Bilhões de 

Reais e figura como o 9º maior do País e a 2ª maior economia do Estado de São Paulo, atrás 

apenas da Capital.  

Com o aumento da população e da demanda por serviços de qualidade, e a necessidade 

de buscar novos modelos para auxiliar na oferta das políticas públicas municipais, neste 

contexto os instrumentos jurídicos usados na administração municipal se restringiam a 

contratos de prestação de serviço, termos de convênio e termos de parceria, concessões, 

parcerias público privadas entre outros. Os convênios com a administração indireta, ainda 

pouco flexíveis, com baixo acompanhamento das metas e do cumprimento do objeto 

contratualizados, vinculados apenas ao ateste de prestações de contas financeiras e não da 

qualidade do serviço prestado.  

A partir de 1998 com a Lei Federal nº 9637, que “dispõe sobre a qualificação das 

entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a 

extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações 

sociais”, permitindo que a Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal 

ou dos Municípios em áreas especifica, desde que regulamentado por legislação local, e com 

contratos de gestão.  

Lima (1996) define o contrato de gestão como instrumento gerencial originado da 

administração por objetivos (APO), ou administração sistêmica por objetivos e resultados 

criando novos instrumentos de gestão. Segundo André (ANDRÉ apud IBAÑEZ, N et al: 2001), 

“o contrato consiste no estabelecimento periódico e sistemático de compromissos negociados 



 
e acordados entre o nível local e o central, acerca dos objetivos e metas para um dado período 

de gestão”, ampliando assim a participação e reforçando a divisão de responsabilidades.  

No município de Osasco, em 2009 os contratos de gestão foram permitidos pela Lei 

Municipal nº 4343, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.271, resolve “...qualificar 

como organizações sociais as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sejam dirigidas à área de saúde...”. A Lei nº4343/2009 entende contrato de gestão 

como “o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização 

social com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividade-

fim, consistente em serviços de saúde”.  

A PMO, realizou via SEPLAG, seu planejamento estratégico orientado para resultados 

e estabeleceu objetivos para o período de 2014 a 2017 em que há indicadores com metas 

estipuladas e projetos estratégicos que propuseram inserir princípios da eficiência, eficácia e 

efetividade nas ações governamentais. Nesse rol de iniciativas, emerge o Estado-rede enquanto 

possibilidade de, através de contratualizações da Administração Direta, poder aumentar a 

qualidade dos serviços públicos para os cidadãos.  

De acordo com as entrevistas, houve relativa resistência em se adotar o modelo de 

governança pautado na Nova Gestão Pública pela sua alta associação ao neoliberalismo e a 

governos mais alinhados a grupos conservadores e liberais. Porém enquanto governo 

progressista liderado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e, mais tarde, pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), os instrumentos gerenciais adotados foram colocados a serviço 

de uma estratégia expansionista de aumento de serviços e políticas públicas e de elevação da 

qualidade de vida da população. A experiência implantada pela SEPLAG foi pautada pela 

contratualização de metas, em primeiro momento, com a administração direta e, na sequência, 

com Organizações Sociais na saúde e Organizações da Sociedade Civil para a promoção da 

cultura, esporte e inclusão social. 

Desde o início havia a proposta de que a orientação para resultados deveria ser um 

esforço não só da Administração Direta, via planejamento estratégico e acordos de resultados 

assinados entre o prefeito e os secretários municipais, mas que o modelo pudesse ser expandido 

para as parcerias firmadas com organizações do terceiro setor. As organizações que firmassem 

parcerias com a administração municipal se alinhariam à estratégia orientada para resultados e 

se colocariam como instrumentos de auxílio de ampliação e melhoria da performance 

governamental e de implantação de mais e melhores políticas públicas.  



 
A ideia era que todos os envolvidos na prestação de serviços públicos, órgãos e 

entidades, precisavam estar alinhados ao mesmo objetivo, com regras claras e acompanhamento 

de resultados, indicadores e metas, migrando do modelo patrimonialista com alta interferência 

política para um modelo gerencial dessas parcerias, implantado parcialmente.  

A implantação do Modelo na Saúde   

 

Há um problema generalizado entre os municípios brasileiros, agravado em regiões 

mais afastadas, para a contratação e manutenção de um quadro de profissionais da saúde. As 

dificuldades na estruturação de carreiras atrativas para os profissionais que possuem 

remuneração oferecida pela iniciativa privada, muito acima das possibilidades da administração 

pública, atrelada à dificuldade de cumprimento de carga horária fixadas nos contratos de 

trabalho, especialmente para a classe médica fazem com que seja difícil estruturar as políticas 

de saúde nos municípios. Em Osasco, além das dificuldades que a prefeitura enfrentava com a 

falta de médicos na rede municipal, havia determinada ingerência de parte dos médicos em 

relação aos gestores das unidades de saúde, elevado custo de manutenção do hospital e um 

enfoque cada vez mais especializado em ortopedia de média e alta complexidade, que não eram 

condizentes com as necessidades do município para o seu único Hospital Geral.  

A falta de médicos e de funcionários especializados na rede era obstáculo de difícil 

resolução, sobretudo pois o município havia atingido o limite de gasto com pessoal imposto 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) associada à falta de 

credenciamento para determinados procedimentos que eram realizados no hospital cujos custos 

elevados não contavam com a contraprestação oriunda do Ministério da Saúde, onerando 

recursos próprios.  

Essa necessidade, aliada ao movimento de contratualização iniciado pela gestão 

municipal, fez com que se buscasse alternativas para a melhoria dos serviços do Hospital 

Central e, segundo entrevista, optou-se pela publicização do Hospital Central Municipal de 

Osasco.  

Apesar desse alto custo, a ideia de publicizar não era essencialmente de reduzir os 

gastos, mas sobretudo ampliar e qualificar os serviços oferecidos e mudar a característica de 

um hospital que realizava serviços ortopédicos para um hospital geral de média e baixa 

complexidade.      



 
Sob a influência de experiências bem sucedidas de gerenciamento por Organizações 

Sociais, e apoiada pela decisão do Chefe do Executivo em adotar o modelo, a Secretaria de 

Planejamento e Gestão ficou responsável por elaborar o modelo e fazer o processo de seleção 

da Organização que firmaria o contrato de gestão do Hospital com o desafio de vencer a 

resistência que havia em relação ao modelo por técnicos e gestores da Secretaria de Saúde.  

Os indicadores e metas adotados para o contrato foram parametrizadas em Hospitais da 

região metropolitana de São Paulo, em virtude de não se obter informações precisas sobre o 

histórico de atendimentos do hospital central. Essa opção demonstrou-se, pois os primeiros 

resultados demonstraram que a estrutura física e operacional da rede municipal e do hospital 

não permitiam o atingimento, que teve que ser revisto - uma das vantagens deste modelo de 

gerenciamento.  

O HMCO é classificado como hospital de baixa e média complexidade, de atendimento 

geral, com atendimentos de pronto socorro adulto e infantil, leitos de internação clínica médica, 

clinica cirúrgica, ortopédica e pediátrica, que atende demanda espontânea e referenciada.  

Ao final de 2014, após a escolha do modelo de gestão por Organização Social de Saúde 

para atuar no gerenciamento do HMCO, foi publicado o Edital de Chamamento Público nº 

02/2014 garantindo a ampla participação do certame. Neste Edital foram estabelecidas as metas 

de atendimento, aumento do número de leitos e prioridades para a modernização da gestão, 

cumprimento das metas ligadas a remuneração do contrato e com o valor teto estipulado de 

acordo com o Termo de Referência. Os critérios de seleção das organizações proponentes eram, 

basicamente, a experiência da Organização e de seus profissionais; a qualificação técnica, 

econômica, fiscal e jurídica e a apresentação de plano de trabalho coerente com as expectativas 

do município para o gerenciamento do Hospital. 

Em conformidade com a lei municipal e de forma a operacionalizar o acompanhamento, 

foram estabelecidas instâncias de controle como a Comissão de Monitoramento e Avaliação, 

composta pela Secretaria de Saúde, que tem o papel de acompanhar pari passu a execução das 

metas e o ateste dos serviços prestados, além da liberação dos recursos financeiros de acordo 

com o apresentado.  

Após um extenso processo de seleção, com análise da habilitação jurídica, análise da 

capacidade técnica e do plano de trabalho pautado nas metas e indicadores pré estabelecidos, 

chegou-se a escolha da Fundação do ABC como vencedora do certame. Válido pontuar que a 

Fundação foi criada em 1967, com o objetivo de ter uma faculdade de medicina na região do 



 
ABC paulista. Antes do advento da lei de Organização Social, em 1994, a prefeitura de São 

Bernardo do Campo estabeleceu parceria tida como um embrião dos contratos de gestão, um 

“convênio de cogestão”, em que passou a administrar um Hospital da região em conjunto com 

a faculdade de medicina, enquanto a prefeitura financiava o serviço.  

A experiência da fundação com a administração pública surge nesse hospital não só 

como forma de entregar os serviços de assistência para a população, e auxiliar a administração 

pública municipal na implementação das políticas públicas de saúde, quanto para resolver um 

problema da própria faculdade, que precisava aprimorar o ensino no hospital, de acordo com 

informações colhidas com os gestores da Fundação. Em Osasco, não há nenhuma atuação da 

faculdade, mas todas as diretrizes técnicas, bem como a nomeação dos cargos mais importantes 

da gestão precisam passar pela aprovação do conselho de curadores e membros da congregação 

da faculdade de medicina.  

Atualmente, o HMCO, com o gerenciamento por OSS, possui 214 leitos operacionais, 

sendo 29 de emergência, trauma e retaguarda, 7 de Hospital DIA e 1 de observação, além de 

159 leitos de internação, divididos em clínica médica, 42, clínica pediátrica, 18, ortopedia, 30, 

clínica cirúrgica, 35, clínica psiquiátrica, 6, UTI Pediátrica, 8, e UTI Adulto, 20. Além disso, o 

hospital conta com um Centro Cirúrgico com cinco salas de cirurgia.  

Para os gestores entrevistados da Organização Social contratada, o modelo de 

participação dessas organizações objetiva auxiliar os municípios na implantação das políticas 

públicas de saúde, atuando enquanto instrumentos de alcance quando há limitações na 

administração direta, além de contribuir institucionalmente com os elementos de gestão que 

trazem vantagens para as parcerias, conforme próxima seção. 

 

Resultados da Parceria  

 

A publicização por meio de Contratos de Gestão permite ao município a celebração de 

parcerias com entidades especialistas na prestação de serviços de saúde, no caso de Osasco, em 

áreas em que o município tenha dificuldade de atendimento. Avaliar esses modelos é tarefa 

complexa e requer estrutura e esforços de ambas as partes: poderes públicos e organizações 

sociais de saúde na produção, sistematização, verificação, monitoramento, auditoria e avaliação 

dos dados produzidos e desejados. Em geral utiliza-se como instrumento de avaliação um 

sistema que conjuga indicadores de desempenho pré e pós operacionalização dos contratos de 

gestão - quando os tem-se - e mecanismos de avaliação das estruturas e condições de gestão 



 
(financeira, RH, materiais, instrumentos, entre outros) comparativas em relação a unidades 

semelhantes ou de análise dentre as condições da própria unidade. Há ainda componentes 

subjetivos, como a percepção de usuários, servidores, gestores e instrumentos de controle 

institucional e social sobre a performance dos contratos de gestão e podem variar entre cada 

um dos poderes que instituir modelos de gestão como esses. 

No caso de Osasco, havia certa fragilidade nos dados de produção e atendimentos do 

Hospital Central anteriores ao modelo de publicização em virtude de falta de informatização 

de instrumentos gerenciais no HMCO e de ausência de habilitação para informar e faturar 

determinados procedimentos nos sistemas de gestão do sistema único de saúde (SUS), porém 

é possível observar determinados dados antes e depois do contrato de gestão firmado no 

primeiro semestre de 2015. Ademais, foram adotados determinados instrumentos de avaliação 

da percepção dos usuários (diretos e indiretos) dos serviços do HMCO. Instituiu-se pesquisas 

de avaliação promovidas pela própria Organização Social que mantém contrato por meio de 

seu Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), foram realizadas pesquisas primárias a fim de 

perceber quais eram os principais problemas da cidade para a população e pesquisas de 

avaliação dos serviços pelos cidadãos que foram atendidos em dois momentos, no início da 

implantação, com 4 meses decorridos do início da gestão compartilhada e após 14 meses.  

A adoção do contrato de gestão pressupõe o atingimento de metas quantitativas e 

qualitativas, sendo a avaliação e monitoramento constante dessas metas uma das principais 

atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação(CMA) que apoia a Secretaria de Saúde 

na gestão do contrato. As metas vinculam o pagamento das partes fixa (90% do valor total) e 

variável (10% da remuneração) do contrato. A parte fixa está relacionada ao atingimento das 

metas quantitativas, que incluem o número de atendimentos de urgência e emergência, o 

número de saídas na internação, a quantidade de exames realizados, a quantidade e distribuição 

das consultas por especialidades e o número de atendimentos ambulatoriais. Ficou estabelecido 

contratualmente que metas acima do volume contratado ou entre 90% e 100% do volume 

contratado importam em direito de receber 100% do pagamento desse serviço; entre 70% e 

89,99% recebem 90% do valor contratado; e no caso de não atingir 70% do volume contratado, 

recebem 70% do pagamento. Já a parte variável corresponde a fatores qualitativos, como a 

implantação e atuação de comissões obrigatórias, a entrega e análise de relatórios de informação 

hospitalar e relatórios e documentos mensais de satisfação do usuário. Essas metas foram 

dimensionadas com diferentes pesos distribuídos nos quatro trimestres de cada ano de contrato. 



 
Para cada renovação ou a qualquer momento em que acordarem as partes é possível 

redimensionar as metas de ambas as partes, de acordo com novas demandas da Prefeitura 

Municipal de Osasco.  

Em relação aos dados quantitativos de produção do HMCO, podemos destacar que o 

número de atendimentos de uma forma geral tem se ampliado. A exceção se configura nos 

atendimentos de urgência e emergência que mantiveram-se no mesmo patamar ao longo dos 

últimos anos e ao longo do período sob a gestão da Organização Social de Saúde para os quais 

não há grande capacidade de intervenção da secretaria municipal de saúde, tampouco da 

organização parceira.  

Para as internações, que configuram a permanência do paciente na unidade para 

tratamentos, exames e cirurgias no hospital em períodos superiores a 24 horas, os dados 

apresentam uma sensível melhora. A média mensal de internações variaram aproximadamente 

15% entre 2012 e 2016. Considera-se que a capacidade de internação de um Hospital pode ser 

avaliada a partir dos fatores: capacidade física do hospital, medida em número de leitos de 

internação, observação e terapia intensiva;  complexidade dos casos atendidos, representada 

pela média de permanência dos pacientes; condições de manutenção dos leitos, que culmina 

nos índices de ocupação que deverão estar próximos ao limite de 85% que são garantidos com 

a limpeza e higienização céleres, além de manutenção das condições estruturais de gases 

medicinais, etc. Como as condições gerais de capacidade física mantiveram-se praticamente 

inalteradas no período analisado, pode-se atribuir, aparentemente, à melhor gestão e 

manutenção dos leitos com uma taxa de permanência mais baixa, culminando em rotatividade 

maior dos pacientes, garantindo que o Hospital mantenha seu nível de ocupação ótimo, com o 

atendimento de um número ligeiramente maior de pessoas. 

Gráfico 1: Evolução da Média mensal de internações HMCO - 2012/2016 



 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) também aumentaram em 

quantidade e variedade, sendo realizados em média 54.291 exames mensais, distribuídos em 

ultrassonografia com e sem doppler, radiografia com e sem contraste, laboratoriais, tomografia 

com e sem contraste, ecocardiograma, endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Os 

atendimentos ambulatoriais também ampliaram-se em atendimentos e especialidades, atingindo 

o número aproximado de 1.000 consultas mensais. 

Como os dados de cirurgias anteriores à publicização não possuem os mesmos 

parâmetros de registro que os atuais, em que se passou a contabilizar efetivamente as cirurgias 

realizadas por especialidade é possível avaliar apenas a evolução recente desse tipo de 

atendimento - o mais complexo - ao longo desse processo. A tendência de evolução que se 

apresenta desde maio de 2015 vem se confirmando e aparenta consolidar-se em patamar 

próximo às 400 cirurgias mensais, conforme o gráfico 2 apresenta: 

 

 

 

Gráfico 2 - Evolução das cirurgias realizadas no HMCO - maio/15 a julho/16 



 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Como mostram os números, houve ganhos quantitativos da publicização da gestão no 

aumento de cirurgias em 31% e exames em 312%. Também houve avanço na diversificação 

desses exames e cirurgias, pela possibilidade da parceira contratar esses serviços com maior 

flexibilidade que a Administração Direta. A nova gestão também permitiu a instituição do 

Hospital dia para pequenas cirurgias e alguns leitos de Saúde Mental que o hospital não possuía. 

As consultas ambulatoriais atualmente oferecidas pelo HMCO foram expandidas não só em 

número, como em especialidades distintas, complementando os serviços de saúde ambulatorial 

presentes na rede municipal de saúde. 

As avaliações de ordem qualitativa ficaram a cargo das pesquisas primárias realizadas 

pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), mantido pela administração do HMCO e por 

pesquisas primárias realizadas por empresa independente, contratada pela Prefeitura para 

avaliarem as políticas públicas, em geral, e as de saúde, especificamente. Um grupo de 

pesquisas foi executada em 17 ondas a partir de Julho de 2015, com um total de 41.113 

entrevistados. As entrevistas realizadas foram individuais e presenciais com cidadãos residentes 

no município e aplicadas em pontos de fluxo nos dias úteis da semana em horário comercial. 

Pela característica da pesquisa, realizada em pontos de fluxo, não havia como garantir a 

aleatoriedade da amostra. Optou-se por estabelecer pesos para cada entrevistado, de acordo com 

o seu perfil de modo a representar a população. O peso de cada entrevistado foi determinado 

como uma divisão entre o perfil da amostra da pesquisa e o perfil da cidade conforme dados do 



 
IBGE e do SEADE e então aplicado em todas as perguntas de opinião, sendo as variáveis mais 

representativas do perfil, quais sejam: sexo, idade, cor/raça, renda familiar, distrito e situação 

ocupacional levadas em consideração. 

Na primeira onda dessas pesquisas, realizada no período de 22 de julho a 04 de agosto 

de 2015, 47% dos 1.522 entrevistados apontaram saúde como o principal problema da cidade 

em respostas espontâneas. Essa percepção tem uma tendência de queda ao longo das 

entrevistas, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3: Principal Problema da Cidade 

 

 

Fonte: DEPI/SEPLAG - OSASCO. 

Há uma tendência ao longo do tempo de redução da porcentagem da população que 

afirma que a saúde é o pior problema da cidade. Porém, não é absolutamente precisa a relação 

entre a nova gestão do hospital e esses resultados, uma vez que saúde é um tema abrangente e 

pode ser influenciado por vários fatores. Em pesquisa mais específica, com cidadãos recém 

atendidos pelos serviços de urgência, emergência, exames, consultas e/ou internações, a mesma 

empresa contratada entrevistou mais de 2.200 pessoas com o intuito de avaliar o atendimento 

prestado sob diversos aspectos em dois períodos diferentes, com um intervalo de nove meses 

entre cada rodada.  



 
Pode-se perceber um pouco sobre o perfil da população atendida: majoritariamente 

mulher, em idade adulta, moradora das áreas mais periféricas da cidade, para passar em 

consulta, ser internada ou acompanhar alguém que seria atendido. É possível notar, conforme 

o gráfico 4, que a satisfação geral dos cidadãos atendidos aumentou, chegando a uma taxa de 

satisfação de mais de 63%, sendo os usuários insatisfeitos apenas 15% na segunda onda de 

pesquisas, frente a 22% na pesquisa anterior.  

Gráfico 4: Satisfação geral com o Atendimento  

Fonte:DEPI/SEPLAG-OSASCO. 

Merecem destaque alguns pontos que necessitam de melhorias, em especial na lotação 

e tempo de espera para o atendimento na unidade de pronto atendimento e limpeza e conforto 

do HMCO. De outro lado, porém, podemos perceber que a sensação ao ser atendido pelos 

serviços hospitalares é melhor do que a visão geral dos serviços de saúde, que possui avaliação 

em níveis críticos.  

 

Reflexões e Desafios 
 



 
Do ponto de vista da gestão hospitalar, especialistas apontam como aspectos 

importantes ao bom funcionamento a boa gestão de recursos humanos na seleção, contratação, 

treinamento, boa remuneração e desligamento de funcionários; a gestão eficiente de contratos 

na compra de insumos e contratação de serviços; e alta capacidade de regulação dos serviços 

e vagas. O modelo de gerenciamento com Organizações Sociais de Saúde permite que os dois 

primeiros aspectos possam ser solucionados a partir da flexibilização e inovações possíveis, 

porém o último ponto só é possível alcançar a partir da efetiva gestão compartilhada, o que nem 

sempre é recorrente nos modelos de gerenciamento implantados.  

Apesar de contar com legislação desde 2009 e estar presente no planejamento 

estratégico do município iniciado em 2013, o processo de implantação do modelo de 

gerenciamento com organização social de saúde sofreu com o curto período de transição entre 

a assinatura do contrato e o início das atividades ocorrido em cerca de 15 dias. Também 

surgiram conflitos no campo ideológico, pois parte dos atores envolvidos entendiam o Contrato 

de Gestão como uma forma de terceirização ou até privatização dos serviços de saúde, em 

oposição ao que o modelo prega de gestão compartilhada entre a Organização Social e a 

prefeitura, com supervisão e fiscalização dos instrumentos de controle social.  

Após a análise dos resultados e das entrevistas realizadas com os gestores municipais e 

da organização social de saúde, podemos chegar às principais vantagens, dificuldades e os 

desafios a serem enfrentados nos contratos de gestão municipais. O quadro representa essa 

matriz em que são colocados os pontos de convergência entre gestores de ambos os lados e 

contrapontos que se somam em todas as perspectivas distintas sobre os Contratos de Gestão. A 

partir dessa perspectiva, pode-se imaginar o modelo que seria tido como ideal do ponto de vista 

de gestores de município e de OSS. Essa visão conjugada permite explorar exatamente os 

princípios desejáveis e aqueles que se deve evitar para a gestão compartilhada.  

 

 

 

 

Tabela 1. Vantagens, Dificuldades e Desafios do modelo para Prefeitura e OSS 

 
 
 
 

Gestores Municipais Gestores OSS 

Diminuição dos custos de manutenção dos 

serviços  

Flexibilização dos 

Contratos de Pessoal e 



 

Vantagens Prestadores de Serviço 

Pressão menor sobre os limites de gasto 

com pessoal 

Alta capacidade de 

adaptação a novas 

demandas por serviços 

 
 
 
 

Dificuldades 

Estrutura financeira ainda não é plenamente organizada, com repasses em 

dia e plano de trabalho bem delimitado e ajustado financeiramente 

 

Falta visão gerencialista, não há 

entendimento do modelo, nem 

envolvimento dos gestores municipais no 

controle e tomadas de decisão 

Crescimento das OSS sem 

o devido preparo para 

assumir tantas unidades 

Alta interferência política, 

principalmente nos 

municípios 

 
 
 
 
 

Desafios 

Fazer desse modelo apenas transitório, para 

que a administração direta retome  

Profissionalização das 

equipes das OSS e 

governos, com clareza de 

expectativas e estratégias e 

definição do papel da OS 

dentro da rede de saúde 

Implantação mais duradoura, com maior alinhamento de expectativas e 

possibilidades 

Gestores públicos e OSS com visão mais cooperativa, utilizando a 

flexibilização como vantagem em atender rapidamente às demandas e 

necessidades da população 

Estrutura mínima, dentro da Secretaria de Saúde, para efetivar a gestão 

plena do contrato, para que de fato seja uma gestão compartilhada 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O único ponto de divergência relevante entre as opiniões é que para os gestores 

municipais  o gerenciamento por meio de organização social poderia ser algo temporário, 

transitório e combinado com a melhora do sistema de gestão da saúde como um todo, integrado 

a implantação da política pública municipal, enquanto que na visão das organizações sociais, é 

um processo irreversível, pois as vantagens que o modelo apresenta facilitam a oferta da política 

pública de saúde nas cidades, e garantem, desde que haja estrutura de gestão, acompanhamento 

e avaliação dos contratos, a devida integração com todo o sistema de saúde do município. 

 

Considerações Finais 



 
 

O modelo de gestão compartilhada, por meio de parcerias com Organizações Sociais de 

Saúde para o gerenciamento de unidades de atendimento em saúde faz parte do processo de 

instituição de uma estrutura de formação do Estado-Rede, no qual a atuação de organizações 

não-Estatais como atuantes na produção de bens e serviços públicos torna-se cada vez mais 

relevante. Este modelo faz parte de uma onda gerencialista de administração dos “negócios” 

públicos que prevê essa atuação de instituições que incrementam com eficiência e flexibilidade 

em substituição a um modelo burocrático altamente endógeno com foco mais nos meios que 

nos fins.  

Desde que orientados para a geração de valor público, com promoção da cidadania e 

foco em acesso a novos direitos e serviços para a população, o modelo de gestão compartilhada 

prevê ampliação da oferta e melhoria das políticas de saúde, cultura, esportes por organizações 

sociais qualificadas como tal em virtude da capacidade de gestão eficaz e menos rígida de 

recursos humanos, financeiros, compras, contratações, entre outros.  

Fez parte do planejamento estratégico do município de Osasco a implantação do modelo 

de gestão compartilhada no Hospital Municipal da cidade, único hospital geral que atende pelo 

SUS sob a gestão municipal. Apesar de desde 2009 esse modelo ter sido previsto, o processo 

de implantação - ocorrido no início de 2015 - sofreu com intempéries acerca do tempo 

disponível de transição e de resistência de parte dos atores envolvidos na gestão municipal. O 

Contrato de Gestão firmado apresenta metas de atendimento e de funcionamento para que a 

contratada faça jus ao valor completo proposto para a sua manutenção. 

Já no primeiro ano, a experiência demonstra resultados positivos do ponto de vista 

quantitativo, em relação ao número de atendimentos, sobretudo em cirurgias e exames 

realizados e qualitativo, em se tratando da percepção de melhora gradual dos usuários atendidos 

no HMCO após duas ondas de pesquisas primárias realizadas, apesar de apontar determinados 

pontos que precisam ainda melhorar, em relação à manutenção, limpeza e conforto além da 

lotação e espera para o atendimento em Pronto-Socorro.  

Sob a perspectiva de gestores do município e da OSS que administra atualmente o 

hospital, é comum a percepção de que o modelo permite flexibilização e melhora do nível de 

serviços nas áreas mais críticas da gestão hospitalar, com exceção da regulação de leitos e 

vagas, a cargo da gestão da secretaria municipal de saúde que ainda utiliza pouco dos elementos 

disponíveis da gestão compartilhada, acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão. 



 
Dentre as principais dificuldades apontadas, ainda é a gestão financeira de ambas as partes o 

ponto de maior fragilidade e quase unânimes, gestores de ambas as estruturas avaliam que, 

especialmente para Osasco, a atuação cooperativa mais incisiva entre corpos clínico e técnicos 

das duas instituições, aperfeiçoando resultados. Fato é que esse é um modelo ainda em 

construção cujas experiências adotadas se usadas como instrumentos de aprendizagem 

escalonada proporcionarão avanços em modelos de governança, desenvolvimento local com 

auxílio de parcerias com as organizações sociais. 
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