
 

1 
 

Título 
 
Gestão Pública da Saúde no Brasil: Perspectivas e Desafios das Organização Social e Parceria 
Público-Privada (PPP) 

 
Autoria: Mariana Baleeiro Martins Carrera, Ana Maria Malik 

 
Resumo  
 
Não obstante os avanços do SUS, são necessárias alternativas na gestão pública da saúde com 
participação de instituições privadas na prestação dos serviços, ainda que o planejamento e 
regulação permaneçam sob responsabilidade do Estado. Entretanto, há necessidade de 
aperfeiçoamento administrativo, técnico e gerencial, fazendo desse, um campo de estudo em 
expansão. Este artigo buscou analisar e discutir os desafios das relações do Estado com 
Organizações Sociais e Parcerias Público-Privadas. As conclusões apontam por um lado para 
existência de semelhanças nas características e aplicabilidades, e por outro, diferenças no 
perfil dos parceiros, distribuição de risco e aporte financeiro. 
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Introdução    
 
São muitos os avanços do SUS (Sistema único de Saúde), desde sua criação, pela lei 
8080/1990, mas há problemas que persistem e devem ser enfrentados. Os grandes desafios 
apontados pelos estudiosos da área são: a universalização, o financiamento, o modelo 
institucional, o modelo assistencial, o envelhecimento da população, o incremento do uso dos 
serviços de saúde e a gestão do trabalho (CAMPOS 2007; COSTA 1998; MEDICI 2011).  
 
Diante desses problemas, alguns gestores públicos apostam que uma das saídas para alavancar 
recursos e eficiência na gestão seria a realização de colaboração com organizações privadas. 
Atualmente existem várias modalidades institucionais de gestão pública da saúde no Brasil, 
além da chamada administração direta. Entre elas, pode-se destacar as Organizações Sociais, 
que vêm sendo implementadas de forma ininterrupta desde 1997 no Estado de São Paulo e 
estudadas por mais de uma década. As Parcerias Público-Privadas (PPP),  são o modelo mais 
recentemente posto em prática, tendo se tornado a mais nova modalidade de gestão do setor 
no âmbito dos relacionamentos. No entanto, qualquer relação de parceria entre Estado e 
parceiro privado está repleta de  necessidades, como o aperfeiçoamento administrativo, 
técnico e gerencial,  tornando efetivas as potencialidades das alianças estratégicas 
intersetoriais (FISCHER 2005).  
 
Este artigo buscou analisar e discutir as perspectivas de dois modelos de relação público 
privada, as Organizações Sociais as Parcerias Público-Privadas (PPP) e os principais desafios 
enfrentados  por elas e  na gestão da saúde no Brasil, a fim de ampliar o entendimento sobre 
essas modalidades, com vistas a avançar nas propostas para o setor. Alguns questões 
debatidas: quais as principais semelhanças e diferenças entre as Organizações Sociais e as 
Parcerias Público-Privadas (PPP) e como interferem na aplicabilidade dessas modalidades? 
Os parceiros públicos e privados (com e sem finalidade lucrativa) estão preparados para atuar 
nessas parcerias? Como o Estado atua na regulação dessas parcerias? O parceiro privado 
possui autonomia de gestão? Quais as principais questões enfrentadas pelos parceiros 
privados na gestão dessas parcerias?  
 
Reformas da Administração Pública e a “Nova Gestão Pública” (NGP) 
 
O Estado brasileiro passou por duas grandes reformas administrativas: a burocrática, iniciada 
em 1937 com a crise do Estado do Bem Estar Social, e a gerencial, de 1995. Entre a 
implantação de ambas  existiram dois grandes marcos na gestão pública: uma proposta de 
reforma gerencial da administração pública brasileira em 1967, cujo marco foi o Decreto-Lei 
200, quando houve uma tentativa de superação da rigidez burocrática e a promulgação da 
Constituição de 1988. Esta, segundo Bresser Pereira (2008) ao invés de avançar na reforma 
gerencial, buscou reafirmar e completar a Reforma Burocrática de 1937.  
 
No contexto da redefinição do papel do Estado, a Reforma Gerencial do Brasil deve ser 
entendida como uma mudança da responsabilidade direta pelo desenvolvimento econômico e 
social para a responsabilidade de prover e regular. Dentro desse contexto, surgiram novas 
estratégias de implementação de políticas públicas e a associação entre o setor público e o 
setor privado para a entrega de serviços públicos. O Estado assume um papel menos executor 
ou prestador direto de serviços. No entanto, essa Reforma não tem o objetivo de afastar o 
Estado do financiamento. Não visa reduzir o Estado pela carga tributária (receita) ou pelo 
gasto público (despesa) (BRESSER PEREIRA; PACHECO, 2005). Para Bresser-Pereira, as 
principais diretrizes da reforma gerencial de 1995 foram: orientação para o cidadão e busca 
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por resultados, foco na descentralização e incentivo à criatividade e inovação, utilização de 
contrato como instrumento de gestão e controle dos gestores públicos (BRESSER-PEREIRA 
1998). As reformas iniciadas no plano federal se desdobraram nos estados – simultaneamente 
ou em “ciclos modernizantes” posteriores –, nos mandatos que se iniciaram em 1999 e 2003 
(ABRÚCIO e GAETANI 2006).  
 
A Reforma do Aparelho do Estado parte da existência de quatro setores no seu interior: 
núcleo estratégico (parlamento, presidente, ministros, tribunais e a cúpula dos servidores 
civis); atividades exclusivas de Estado (forças armadas, polícia, agência arrecadadora de 
impostos, agências reguladoras, agências de financiamento, fomento e controle dos serviços 
sociais e da seguridade social); serviços não-exclusivos ou competitivos (aqueles que o 
Estado provê, mas também pode ser ofertado pela iniciativa privada); e produção de bens e 
serviços para o mercado (empresas estatais). Nas atividades não exclusivas de Estado (entre 
as quais pode ser incluída a saúde) a tendência na reforma gerencial foi a da contratação dos 
serviços com organizações sem fins lucrativos, públicas não estatais e do terceiro setor. Isso 
pode ser verificado  por meio de um número crescente de parcerias entre o Estado e 
organizações não-estatais, nas quais o financiamento fica por conta do Estado e a execução do 
serviço por conta dessas organizações, dotadas de maior flexibilidade gerencial (BRESSER 
PEREIRA; PACHECO, 2005). 
 
No cenário mundial, a partir dos anos 90 o paradigma da New Public Management ou Nova 
Gestão Pública (NGP) norteou as reformas da gestão pública em vários países. No Brasil, a 
NGP também inspirou a Reforma Gerencial de 1995 (Governo FHC), que apresentou três 
pontos centrais: construção de um modelo organizacional mais flexível ou pluralismo 
institucional; gestão para resultados e novas formas de accountability (FERLIE et al. 1999, 
ABRUCIO 2012). 
 
A construção de um modelo organizacional mais flexível significa a existência de diversos 
modelos institucionais e organizacionais na provisão de serviços públicos. Essa idéia está 
relacionada à descentralização, à existência de novas redes de relacionamento entre Estado e 
sociedade e de variados modelos organizacionais de provisão de serviços públicos  
(ABRUCIO 2012).  
 
A gestão para resultados introduz uma nova lógica de gestão e muda o foco das políticas 
públicas dos procedimentos para os resultados. Significa que a administração pública deveria 
se orientar mais por critérios de desempenho do que por normas e procedimentos. Isso 
promoveria a flexibilidade na gestão das atividades, porque ao invés de os serviços estarem 
orientados por uma estrutura burocrática rígida, que dita os procedimentos a serem seguidos, 
esta lógica de gestão introduz a questão das metas e indicadores a serem obtidos por cada 
provedor público. A avaliação passa a ser em função dos resultados atingidos. A 
contratualização é considerada uma das políticas de NGP mais comumente utilizada nos 
países da OECD (Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento). Governos 
de diferentes países estão utilizando parceiros privados e instituições descentralizadas para 
elaborar, gerir e implementar políticas publicas (OECD,2005).  
 
O terceiro ponto da NGP se refere às novas formas de accountability. Na sua definição 
original, esse termo diz respeito “al cumplimiento de una obligación del funcionario público 
de rendir cuentas, sea a un organismo de control, al parlamento o a la sociedad misma” 
(CLAD, 2000, p. 329). A preocupação na tradução do termo para o português foi iniciada por  
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Anna Maria Campos (1990) e continua sendo discutida até hoje por muitos autores. Para 
Pinho (2009) o estudo sobre sua compreensão tem “caráter progressivo inesgotável”. 
Accountability engloba as ideias de transparência na condução das ações, efetiva prestação de 
contas na utilização dos recursos e responsabilização dos gestores públicos, tanto por suas 
ações como omissões. No entanto, além das formas clássicas de accountability (eleitoral e 
baseada em normas e procedimentos), existem outras, entre as quais a participação da 
sociedade na deliberação e no controle dos serviços públicos, e aquelas vinculadas a 
resultados.  Esse conceito engloba as ideias de transparência na condução das ações, efetiva 
prestação de contas na utilização dos recursos públicos e responsabilização dos gestores 
públicos, tanto por suas ações como omissões. Para Abrucio (2012) as novas formas de 
accountability  devem incluir também eficiência e desempenho na provisão de serviços: 
acesso, qualidade, custo, confiabilidade e disponibilidade.  
 
Gestão Pública da Saúde no Brasil – SUS  
 
A Constituição Federal de 1988 definiu os parâmetros legais do Sistema Único de Saúde 
(SUS) – . O Art. 196 determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”. No 
entanto, desde os anos 1990 têm sido buscadas novas formas de aplicação do modelo proposto 
na Constituição Federal – segundo a qual as instituições privadas podem participar do SUS de 
forma complementar, tendo como preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos (BRASIL, 2010). 
 
As reformas adminsitrativas no setor da saúde têm como principais alegações os gastos 
crescentes e os recursos limitados. O desafio dos recursos deve ser analisado sob dois 
aspectos principais: insuficiência dos recursos financeiros e qualidade dos gastos. Novas 
estratégias surgem na tentativa de superar esses desafios, bem como buscar ganhos de 
eficiência. Uma das alternativas encontradas foi a realização de parcerias com instituições 
privadas. 
 
A participação privada na gestão do SUS é justificada por alguns gestores públicos como uma 
tentativa de dar agilidade e flexibilidade a uma gestão direta alegadamente morosa e pouco 
eficiente. Eles buscavam  uma ferramenta para a melhoria de resultados das políticas públicas, 
com mudanças estruturais no aparelho do Estado e formatos organizacionais inovadores. 
Essas organizações seriam responsáveis pela prestação de serviços, de forma descentralizada, 
enquanto que a função de planejamento caberia ao Estado, fortalecendo seu papel estratégico. 
A relação entre o Estado e as organizações privadas se daria através de compromissos com 
resultados (PACHECO, 2006). 
 
Na administração direta, os entes federativos (União, estados, Distrito Federal e municípios) 
têm como principais características: regime de pessoal estatutário, com provimento por 
concurso público (CF, arts. 37 e 39; Lei nº 8.112/90); finanças regidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; regras de licitação observadas (Lei nº 8.666/93) e controle interno e 
externo – fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (CF, arts. 
70 e 74) (BRASIL, 2010). Diante disso, a administração direta enfrenta inúmeros problemas 
criados pela falta de autonomia orçamentária, financeira e administrativa. As principais 
dificuldades são: pouca agilidade nos processos licitatórios (compra de insumos e 
equipamentos); baixo dinamismo tecnológico e dificuldade na contratação de profissionais de 
qualidade no número necessário. Outras disfunções dessa burocracia são: incapacidade de 
mudança, superconformidade às regras e procedimentos e conservadorismo crescente 
(NOGUEIRA, 2011). 
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Com o objetivo de amenizar essas dificuldades, criadas pelos próprios princípios do Estado, 
surgiu a discussão sobre contratualização na saúde no Brasil. Diferentes modalidades 
institucionais da gestão pública da saúde vêm, progressivamente, se tornando presentes na 
prestação do serviço: autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, 
serviço social autônomo, organização social (OS), organização da sociedade civil de interesse 
público (OSCIP) e mais recentemente, parceria público-privada (PPP).  
 
Mudanças de cunho legal têm sido adotadas na tentativa de deixar menos dúbios e mais 
formalizados os processos de contratualização. Com isso, as modalidades podem ser 
classificadas, conforme suas semelhanças, em grupos: Autarquias e Fundações, Agências 
Reguladoras, Administração Indireta, Entidades Paraestatais, Entes de Colaboração, Entidade 
Beneficente de Assistência Social e Modalidade de Concessão. Esse artigo dará ênfase às 
Organizações Sociais (Ente de Colaboração) e as Parcerias Público Privadas (Modalidade de 
Concessão) (MODESTO, 2010) .  
 
A discussão sobre as relações público-privadas no âmbito do SUS tem gerado muita 
polêmica. Os discursos dos principais estudiosos e gestores da administração pública da saúde 
sobre as compatibilidades e incompatibilidades dos princípios do SUS e do Direito Sanitário 
com os princípios das parcerias público-privadas são fortes e controversos. Para Nogueira, 
existem três posições acerca das modalidades institucionais do SUS. A primeira representa os 
“defensores do SUS público puro”, que rejeita todas as formas de administração indireta na 
saúde ou parcerias público-privadas. O segundo grupo é composto pelos “defensores do SUS 
de gestão pública flexível”, que rejeitam as Organizações Sociais e as PPPs e defendem o 
modelo de Fundação Estatal. O último grupo representa os “defensores do SUS mais efetivo”, 
composto pelos que apoiam a ideia das OSs, OSCIPs, PPPs e que, em alguns casos, também 
defendem as Fundações (NOGUEIRA, 2011).  
 
Organização Social – OS 
 
As Organizações Sociais fazem parte da estratégia do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado, do primeiro governo FHC, implantada pelo então Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Aparelho do Estado (MARE), que promoveu a reforma jurídico-
normativa do setor público. O anteprojeto de lei e o Decreto de Regulamentação das 
Organizações Sociais afirmam que “a garantia da eficiência e a qualidade dos serviços devem 
ser asseguradas pela descentralização da União para os Estados e destes para os Municípios, 
através de parceria com a sociedade, por Contratos de Gestão”. 
 
As OSs integram a estratégia de flexibilização da gestão pública e “publicização”, entendida 
como a produção não-lucrativa pela sociedade, de bens ou serviços públicos não-exclusivos 
de Estado. Ou seja, cabem ao Estado a regulação e o fomento de serviços não-exclusivos, cuja 
operação é repassada a entidades qualificadas como Organizações Sociais. Para Abrucio e 
Sano (2008) elas tinham dois objetivos: garantir autonomia, flexibilidade e maior 
responsabilidade para os dirigentes desses serviços e incrementar o controle social dessas 
entidades. 
 
A origem das Organizações Sociais está relacionada à necessidade de se estabelecerem 
parcerias estáveis entre Estado e as organizações da sociedade civil, públicas não estatais, 
para implementação das políticas públicas. Foram usados como exemplos para o modelo o 
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caso americano (universidades, hospitais, museus, entre outros) e o britânico (Quasi Non-
Governmental Organizations, QUANGO) (MARTINS, 2002). 
 
As OSs foram criadas, no âmbito federal, por meio da Medida Provisória nº 1.591, de 9 de 
outubro de 1997, posteriormente regulamentada na forma da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 
1998. A partir daí, muitos estados, municípios e o Distrito Federal também implantaram 
versões locais do modelo: São Paulo com a Lei complementar nº 846, de 04.06.98; Bahia com 
a Lei n° 8.647, de 29 de julho de 2003; Goiás com a Lei nº 15.503, de 28 de Dezembro de 
2005; Sergipe com a Lei nº 5.217, de 15 de Dezembro de 2003; Distrito Federal com a Lei nº 
2.415, de 6 de Julho de 1999; entre outras. As leis estaduais possuem estrutura e conteúdo 
semelhantes à Lei Federal. Entretanto, em muitos casos, elas possuem conteúdo mais 
detalhado, uma vez que foram criadas a partir da Lei Federal, acrescentando algumas 
particularidades conforme o interesse e a realidade de cada unidade federativa.  
 
Embora não representem figura jurídica inédita, pois se inserem na ordem legal vigente de 
pessoas jurídicas de direito privado, as Organizações Sociais constituem inovação 
institucional devido à qualificação mediante decreto (MODESTO, 2010). As entidades 
privadas sem fins lucrativos habilitadas como OS recebem recursos financeiros para 
administrar bens e equipamentos do Estado por meio da assinatura de um contrato de gestão. 
A Lei Federal das OS determina a existência de um órgão de deliberação superior na forma de 
um Conselho de Administração, que deve possuir representantes do Poder Público e da 
sociedade civil. Entre outras características das OSs estão regime de trabalho CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, normas próprias para compras e contratos, publicação do 
balanço e demais prestações de contas e controle pelo Tribunal de Contas .  
 
Quanto ao processo de qualificação das entidades como Organizações Sociais, elas devem 
atender alguns requisitos, como: natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área 
de atuação; finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 
excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; previsão expressa de a 
entidade ter um Conselho de Administração e uma diretoria definida nos termos do estatuto; 
previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do 
Poder Público e de membros da comunidade; obrigatoriedade de publicação anual, no Diário 
Oficial, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do Contrato de Gestão,etc. Não 
basta a entidade atender todos os requisitos previstos em lei; sua qualificação é dada mediante 
ato discricionário, por meio da aprovação, quanto à conveniência e oportunidade, do Poder 
Público. Apenas a lei de São Paulo exige que as entidades comprovem possuir serviços 
próprios na área de atuação há mais de 5 (cinco) anos para serem qualificadas.  
 
Os títulos e qualificações – sejam de âmbito municipal, estadual ou federal – conferem a 
possibilidade de obter imunidade de alguns tributos, que variam segundo a esfera. Na 
municipal, há algumas cidades que oferecem isenção em relação ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU); na estadual, é possível  conseguir isenção do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS); na federal, pode-se isentar a cota 
patronal do recolhimento do INSS.  
 
O instrumento por meio do qual a Organização Social firma parceria com o Estado é o 
contrato de gestão. As atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da 
Organização Social são discriminadas no contrato, componente de orientação a resultados 
presentes no modelo de gestão por OS. Também aparecem  as metas a serem atingidas e os 
respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de 
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avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e 
produtividade. O modelo de remuneração geralmente definido em contrato é 90% vinculado à 
produção e 10% referente a questões de qualidade e desempenho.  
 
Quanto à celebração de contratos de prestação de serviço com as OSs, algumas leis estaduais 
dispõem sobre a dispensa de processos licitatórios (Ceará, Mato Grosso, Maranhão e São 
Paulo). Apenas as leis do Distrito Federal e do Rio Grande do Norte prevêem a necessidade 
da realização desse tipo de processo. A lei da Bahia dispensa a licitação nos casos de 
exclusividade e se verificada a impossibilidade de competição. A Lei Federal e as leis do 
Amapá, Espírito Santo, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e Sergipe não se 
manifestam sobre o processo de licitação. 
 

 
Figura 1: Processo licitatório na celebração de contrato de serviços com OS. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nas leis estaduais, distrital e federal de OS. 
 
Especificamente na área da saúde no Brasil, em 2013, muitos estados e municípios utilizam 
contratos com Organizações Sociais para a gestão de hospitais, ambulatórios de 
especialidades, laboratórios e unidades de pronto atendimento. Esses projetos não incluem 
investimento em infra-estrutura e equipamentos. Casos já consolidados, como os de São 
Paulo, Minas Gerais e Bahia, fazem da modalidade uma opção com resultados conhecidos e 
em contínua expansão, porém, sem garantia de que todos esses resultados sejam positivos.  

É importante registrar a existência desde 1999 de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIn) no Supremo Tribunal Federal (STF), ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e 
pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), questionando a Lei 9.637/98, que dispõe sobre a 
qualificação de entidades como organizações sociais e a criação do Programa Nacional de 
Publicização. Os requerentes alegam que a Lei 9637/98 promove “profundas modificações no 
ordenamento institucional da administração pública brasileira” e “que a criação das chamadas 
organizações sociais e seu processo de qualificação conforme estabelecidos na lei 
desrespeitam a Constituição Federal". Em 31 de março de 2011 o ministro Ayres Britto, 
relator do caso, votou pela parcial procedência do pedido;  em seguida, o ministro Luiz Fux 
pediu vista dos autos para examinar melhor a matéria. Até março de 2013 ainda se aguardava 
julgamento da ação, que caminha a passos lentos, permanecendo a insegurança jurídica. 

Parceria Público-Privada – PPP  
 
É reconhecido o pioneirismo da Inglaterra na implementação de reformas que busquem a 
redução e transformação do papel do Estado (privatização e regulação) e a flexibilização da 
sua gestão – New Public Management (PECI; SOBRAL, 2006). Nesse contexto, a Parceria 
Público-Privada (PPP) surgiu em 1992, inserida no âmbito do programa Private Finance 
Iniciative (PFI). O PFI é um programa de governo britânico que visa encorajar a realização de 
obras e a gestão de serviços públicos mediante o apoio do setor privado. Ele  foi definido 
como um conjunto de ações para aumentar a participação do capital privado na prestação de 
serviços públicos.  
 

Dispensa Ceará, Mato Grosso, Maranhão e São Paulo
Dispensa em alguns casos Bahia

Obrigatoriedade  Distrito Federal e Rio Grande do Norte
Não se manifestam sobre o assunto Lei Federal e Amapá, Espírito Santo, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e Sergipe 
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Os principais fatores apresentados como justificativa para a adoção das PPPs na Inglaterra 
foram: expectativa de melhoria nos serviços públicos; crença de que as empresas privadas 
podem ser mais eficientes e melhor geridas do que as empresas públicas; expectativa de 
melhoria da eficiência no uso dos recursos públicos; transferência e compartilhamento de 
riscos; possibilidade de aumento de investimentos públicos, por meio de participação de 
recursos privados; governança e monitoramento dos serviços (HM TREASURY, 2003). 
Nesse país o conceito de PPP é bastante amplo, abrangendo não somente PFI como também 
outras formas de articulação entre o setor público e o setor privado como as privatizações – 
processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público para o privado; as 
terceirizações (outsourcing) – transferência para um terceiro mais especializado de etapas do 
processo produtivo; as joint ventures – associação de empresas para explorar determinado 
negócio sem perder a personalidade jurídica; as concessions – transferência de um serviço, 
através de contrato, do Estado para uma empresa particular para que esta o exerça em seu 
próprio nome e por sua conta e risco e uma gama variada de modalidades contratuais 
(SUNDFELD, 2005).  
 
No Brasil, o termo Parceria Público-Privada pode ser usado para duas formas simultâneas de 
relação entre os setores público e privado, dificultando a compreensão do tema. Segundo 
Sundfeld (2005), num sentido amplo, as PPPs são os múltiplos vínculos negociais de trato 
continuado estabelecidos entre a Administração Pública e instituições privadas para viabilizar 
o desenvolvimento, sob a responsabilidade destes, de atividades com algum interesse geral. 
No sentido mais restrito, a criação da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
instituiu normas gerais para viabilizar licitação e contratação de PPP no âmbito da 
administração pública, que antes não podiam ser feitas por insuficiência normativa ou por 
proibição legal, sendo o parceiro privado com finalidade lucrativa  (SUNDFELD, 2005). No 
presente artigo, será usado o termo PPP  neste segundo sentido, restrito. 
 
Mesmo antes da Lei Federal, alguns estados – Minas Gerais (Lei 14.686/2003), São Paulo 
(Lei 11.688/2004), Ceará (Lei 13.557/2004), Bahia (Lei 9.290/2004), Goiás (Lei 
14.910/2004) e Santa Catarina (Lei 12.930//2004), já possuíam suas leis estaduais de PPP. 
Atualmente, as leis estaduais permanecem válidas nos ítens condizentes com a Lei Federal 
(PORTUGAL; PRADO, 2007). 
 
Anteriormente à Lei da PPP de 2004, duas outras leis, menos flexíveis em alguns pontos, 
como compras e contratações de serviços, guiavam a administração pública: a Lei de 
Licitações (no 8.666, de 21 de junho de 1993) e a Lei de Concessão e Permissão (no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995). Pela Lei de Licitações, além dos contratos serem limitados a cinco 
anos, o setor privado é proibido de cobrar tarifas dos usuários. Pela Lei de Concessão e 
Permissão, o setor privado não pode ser remunerado pelo setor público. 
 
Conforme a Lei Federal 11.079/2004, existem dois modelos de concessões: a   patrocinada e a   
administrativa. A concessão patrocinada é o contrato de prestação de serviços ou de obras 
públicas em que há adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária 
do parceiro público ao parceiro privado. Como exemplo  pode ser citada a construção e/ou 
manutenção de rodovias ou do metrô. A concessão administrativa é o contrato de prestação de 
serviços em que a Administração Pública é a usuária, direta ou indireta, e a responsável pela 
contraprestação pecuniária ao parceiro privado. Não é cobrada qualquer tarifa dos usuários. 
São exemplos desse modelo: educação – na construção, reforma e gestão de escolas; e saúde – 
na construção, reforma e gestão de hospitais, clínicas e serviços especializados.  
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A orientação de estudo sobre a conveniência e oportunidade da utilização da modalidade de 
PPP envolve desde as análises preliminares das necessidades, passando pela comparação com 
alternativas à sua realização, até a justificativa da sua opção como a preferencial. De acordo 
com Portugal e Prado, para a implementação de um projeto de PPP, são necessários: estudos 
técnicos – mensuração e projeção da demanda, projeto operacional, indicadores de 
desempenho e programa de investimento; estudos de viabilidade econômico-financeira – 
modelo econômico-financeiro, modelo de negócio, estrutura de financiamento e análise de 
risco; e estudos jurídicos – modelagem jurídica, edital e contrato (PORTUGAL; PRADO, 
2007). 
 
Como a principal razão alegada para a contratação das PPPs é a busca por eficiência para o 
serviço público, é preciso verificar – qualitativa e quantitativamente – a conveniência e a 
oportunidade da sua realização. Para isso, é necessário analisar Value for Money (VFM), 
levando em consideração premissas técnicas, econômico-financeiras e jurídicas além de 
estudo de custos, para determinar se vale ou não a pena implantar um projeto nesse formato.  
 
Por ser um projeto amplo e complexo, o estudo de PPP envolve várias áreas do governo e 
muitas vezes requer assessoria externa. Dentre as mais importantes características e 
procedimentos da PPP, conforme a Lei Federal 11.079/2004, pode-se citar:  

 O Comitê Gestor da Parceria Público-Privada (CGP), instituído pelo Decreto n. 
5.385/2005: tem a competência para selecionar os projetos de PPP prioritários, fixar os 
procedimentos para celebração dos contratos, autorizar a abertura de licitação e 
aprovar seu edital (PORTUGAL; PRADO, 2007). 

 O Fundo Garantidor das PPP (FGP): criado na tentativa de garantir ao parceiro 
privado o pagamento, por parte do setor público, das obrigações pecuniárias assumidas 
em virtude das PPP. Este fundo tem natureza privada e patrimônio próprio. A 
execução judicial de seus débitos não está sujeita aos contingenciamentos e limitações 
da administração pública (SUNDFELD, 2005). 

 O Processo de Licitação: pode seguir a modalidade de concorrência, regulada pela Lei 
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, ou adotar o procedimento de concorrência-
pregão, criado a partir da Lei Federal 10.520/02. 

 A Consulta Pública: submissão de minuta de edital de licitação e de contrato para que 
qualquer pessoa apresente sugestões; o prazo mínimo é de 30 dias. 

 Os critérios de julgamento de propostas: baseiam-se na análise dos critérios técnicos e 
propostas econômicas. Os critérios técnicos devem garantir a maior objetividade 
possível, com base em exigências e indicadores de resultados, definidos no edital.  

 O Contrato: deve especificar metas de desempenho definidas pelo parceiro público ao 
parceiro privado, uma vez que os projetos de PPP têm como princípio a gestão por 
resultados. É comum vincular o pagamento da contrapartida pública à consecução 
desses padrões de qualidade (PORTUGAL; PRADO 2007). 

 O valor máximo da proposta econômica: é definido de forma a não ser superior à 
média de custo da pesquisa realizada em serviços da administração pública e do setor 
privado e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio econômico-financeiro do projeto. 

 O setor privado: participa sob a forma de um consórcio, na forma de Sociedade de 
Propósito Específico (SPE). Geralmente, envolve uma empresa da área de construção 
civil, uma empresa operadora de serviços, e outras empresas com qualificações 
específicas para atender ao contrato (PORTUGAL; PRADO 2007). 
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Segundo o artigo 2º, § 4º da Lei 11.079/2004, é vedada a celebração de contrato de PPP 
quando:  

 O objeto de contrato for único para a execução de uma obra pública, ou o 
fornecimento de mão-de-obra, ou a compra e instalações de equipamentos de forma 
isolada.  

 O valor for inferior a R$ 20 milhões.  
 O prazo for menor que cinco anos e maior que trinta e cinco.  

 
Alguns requisitos e condicionantes também são importantes para proporcionar maior 
segurança à Administração Pública. Uma vez que a celebração de contratos de PPP implica 
em comprometimento de recursos públicos futuros para o pagamento das contraprestações, é 
necessário verificar a sua disponibilidade (orçamentários ou de outra natureza) para 
possibilitar o projeto. A Lei 11.079/2004 estabelecia o limite de endividamento dos estados, 
municípios e União com PPP em 1% da RCL (receita corrente líquida do exercício). 
Posteriormente, a Lei 12.024/2009, ampliou esse limite para 3% da RCL. Outros fatores 
relacionados ao endividamento são o problema das revisões contratuais e os mecanismos de 
reequilíbrio econômico-financeiro. Segundo Sundfeld, os programas de PPP apresentam 
alguns riscos, como comprometimento irresponsável de recursos públicos futuros; 
contratações de longo prazo mal planejadas e mal estruturadas e desvios da sua utilização 
(SUNDFELD, 2005). 
 
A modalidade da PPP é apontada como uma parceria entre o setor público e o privado, com a 
finalidade de busca por eficiência e ênfase nos resultados. No entanto, o diferencial dessa 
modalidade, quando comparado com as outras usadas na área da saúde no Brasil, é a 
possibilidade de aporte financeiro de natureza privada. Com isso, os gestores públicos 
viabilizam reformas, construção, investimento em equipamentos e TIC (tecnologia de 
informação e comunicação). Na saúde, as PPPs são aplicáveis em várias situações, como 
reforma e/ou construção de instalações de saúde, provisão de serviços não clínicos 
(lavanderia, higiene, nutrição, hotelaria), prestação de serviços de atenção primária, provisão 
de serviços de apoio diagnóstico, provisão de serviços clínicos especializados e gestão 
hospitalar. 
 
Nos últimos anos, as PPPs apresentaram um crescimento em países da Organização de 
Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e em outros como os BRICs. – 
Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul. Para Medici (2011), boa parte dessas parcerias é 
usada para o financiamento das necessidades de infraestrutura que não podem ser custeadas 
integralmente pelo Estado. O modelo de PPP está se expandindo na área da saúde em todo o 
mundo, particularmente, na Inglaterra, França, Portugal e Espanha.  
 
Na Inglaterra, segundo dados do Departamento de Saúde, cerca de 16% dos projetos de PPP 
(117 projetos assinados até 2003) são da saúde. Os projetos do setor envolvem principalmente 
a construção ou reforma de hospitais, e os serviços não assistenciais. Para o diretor de projetos 
do Reino Unido, considerando a base de dados empíricos, que apresenta um dos mais longos 
programas de PPP em andamento, existe atualmente evidência de que sua contratação bem 
conduzida assegura que os projetos sejam implantados dentro do cronograma e do orçamento 
previamente estipulados, bem como que sejam capazes de prover, por prazos longos, serviços 
públicos num padrão de elevada qualidade (PORTUGAL; PRADO 2007). 
 
Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 185 de 20 de Agosto de 2002, define o regime jurídico das 
parcerias em saúde com gestão e financiamentos privados. Segundo Monteiro (2005), atrasos, 
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adiamentos e postergações de obras, excessivo impacto orçamentário, gastos imprevistos, 
procedimentos excessivamente burocráticos, compartilhamento insuficientes e imprecisos de 
riscos, dentre outros, eram exemplos de problemas do programa de PPP. Depois de seis anos 
de problemas, somente a partir da intervenção da Suprema Corte Portuguesa, em 2008, foi 
possível reverter os atrasos nos processos de contratação e seleção de parceiros. (MEDICI, 
2011). Além da inclusão da construção e manutenção predial e dos serviços administrativos, o 
programa de Portugal incluiu os serviços clínicos. Atualmente, existem os dois modelos – 
com e sem gestão clínica. Segundo alguns estudiosos da área, ainda não foi possível concluir 
qual deles  representaa melhor forma de contratação  (MELO; CAMPOS 2009).  
 
A Espanha em 2006 possuía 19 projetos de PPP em funcionamento, sendo seis deles na área 
da saúde. Comparado com a Inglaterra, o processo de implementação de uma PPP na Espanha 
é relativamente curto (ALLARD; CHENG 2009). O Programa de Saúde de Madri representou 
o maior investimento em PPP na saúde da Espanha no período de 2003 a 2007, com a 
construção de oito novos hospitais e a reestruturação de alguns já existentes, além da gestão 
dos serviços clínicos e não clínicos, por um período de concessão de 30 anos (ESPANHA. 
Ministério das Finanças, 2006). 
 
No final de 2012, o Brasil possuía 20 projetos de PPPs estaduais celebrados, sendo que 24  
chegaram à fase de consulta pública, com expectativa de que dezenas de projetos venham a 
ser licitados em 2013 e 2014. Sete estados (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, São Paulo, 
Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Ceará) estão trabalhando com essa modalidade de 
gestão em diversas áreas: estádios de futebol, saneamento básico, rodovias, complexos 
prisionais, centros administrativos, sistemas metroviários, hospital e habitação. No âmbito 
municipal, atualmente, são aproximadamente 30 contratos celebrados, sendo a maioria desses  
no setor de saneamento básico. Os municípios com maior volume de projetos em PPP são: 
Belo Horizonte (escolas, hospitais, fibra óptica) e Rio de Janeiro (Porto Maravilha, Parque 
Olímpico e VLT –  Veículos Leves sobre Trilhos). No âmbito federal existe apenas um 
contrato celebrado, referente ao serviço de gerenciamento, manutenção e operação da 
infraestrutura (datacenter) para Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; e outros projetos 
em fase de elaboração: irrigação, parques nacionais e forças armadas. 
 
Até o final do primeiro trismestre de 2013, a Prefeitura de Belo Horizonte possui dois projetos 
de PPP na saúde em desenvolvimento. O primeiro é o do Hospital Metropolitano do Barreiro, 
cujo vencedor da segunda fase da licitação foi o consórcio Novo Metropolitano S/A – 
formado pelas empresas Andrade Gutierrez, Dalkia e Gocil Segurança e Serviços. O contrato 
foi assinado em março de 2012. Essa PPP inclui a construção da segunda fase do hospital, a 
compra de equipamentos e a gestão dos serviços não clínicos por um período de 20 anos.  O 
segundo projeto de Belo Horizonte é a PPP da Rede de Atenção Primária à Saúde, cujo Edital 
de Licitação, publicado em dezembro de 2011, aponta como objeto a modernização, prestação 
de serviços não assistenciais de apoio e infraestrutura de 80 centros de saúde, 1 laboratório e 1  
centro médico de especialidades. Esse projeto encontrava-se, em abril de 2013, em fase de 
conclusão de elaboração (BELO HORIZONTE. Prefeitura, 2013). 
 
O Distrito Federal possui um projeto de PPP para a construção de dois Hospitais – Gama e   
Unidade de Traumatologia no Hospital de Base, além de centrais de laudos e exames. Essa 
PPP prevê a construção das novas unidades, o fornecimento e a implantação da infraestrutura 
e equipamentos, além dos serviços não clínicos (esterilização, enxoval, lavanderia, limpeza, 
resíduos, manutenção, serviços de tecnologia da informação e comunicação, nutrição e 
dietética, telefonia, portaria, vigilância e logística intra-hospitalar). Esse projeto tem prazo de 
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20 anos e investimento na ordem de R$ 719 milhões. Em abril de 2013 está em fase de 
conclusão da consulta pública. 
 
A Bahia, foi o estado com o primeiro projeto de PPP na saúde e até abril de 2013 único em 
funcionamento no Brasil, – Hospital do Subúrbio (HS). O projeto do  governador do Partido 
dos Trabalhadores (PT), Jaques Wagner, consiste na gestão clínica e não clínica, além do 
investimento em equipamentos e reformas do hospital. O leilão foi realizado pela 
BM&FBOVESPA em março de 2010. O Consórcio Prodal Saúde S.A., composto pelas 
empresas Promédica Patrimonial S.A. e Dalkia Brasil S.A. ganhou a concorrência para a 
gestão por um prazo de 10 anos, renovável por mais 10. Inaugurado em 13 de setembro de 
2010, o HS possui 268 leitos, sendo na terapia intensiva 10 leitos de UTI pediátrica e 50 leitos 
para adultos. 
 
O segundo projeto de PPP do Estado da Bahia na área da saúde é o Instituto Couto Maia 
(ICOM), especializado em doenças infecciosas. A licitação ocorreu na BM&FBOVESPA em 
21 de janeiro de 2013, tendo como vencedor o consórcio formado pelas empresas MRM e SM 
Gestão Hospitalar. O ICOM está em fase de obras, com previsão de inauguração para 2014. O 
escopo da parceria inclui o investimento em construção, mobiliário e equipamentos, além dos 
serviços não clínicos. A Bahia também está iniciando a elaboração de um terceiro projeto  de 
PPP na área da saúde – Centro de Diagnóstico por Imagem.  
 
Discussão  
 
As relações público-privadas na gestão do sistema de saúde brasileiro existem há décadas, 
com a contratação de atividades meio e, em muitos casos, com a contratação complementar de 
atividade fim. Não se pode  esquecer que o SUS começou a ser implantado (1990) em meio 
ao desenvolvimento da Reforma Gerencial, seguindo os princípios da NGP, com mudança 
ideológica na forma de conceber o Estado e a Administração Pública. É justamente nessa 
linha que muitos gestores planejam a administração pública da saúde desde então.  
 
Nas unidades (hospitais, ambulatórios, laboratórios, centros de saúde, etc) gerenciadas na 
modalidade de administração direta existem vários serviços terceirizados de forma 
descentralizada. São contratos de limpeza, lavanderia, nutrição, segurança, manutenção de 
equipamentos, além de contratos assistenciais como serviços de anestesia, imagem, 
laboratório, entre outros. Isso dificulta o  controle desses contratos e torna mais caro o 
processo de licitação. Nas modalidades de gestão por OS ou PPP o contrato é único para o 
serviço, podendo facilitar seu acompanhamento e controle.   
 
No entanto, os críticos do modelo de contratação por Organização Social ou PPP alegam que 
uma das pretensões dessas parcerias é a privatização do SUS e o fim da realização de 
licitações para a compra de bens e serviços e das contratações por concurso. Não parece  ter 
ficado claro que o foco mudou dos procedimentos para os resultados. A realidade é que hoje 
seria difícil defender uma Administração Pública que pudesse executar serviços de forma 
direta, sem contar com a participação do setor privado.  
 
Em relação à gestão de pessoas, a contratação por meio de OS ou PPP também ajuda o gestor 
público a contornar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é uma das justificativas 
usadas, em muitos casos, para a não gestão direta dos serviços. Os atores políticos vinculados 
à questão dos recursos humanos na saúde relacionam essas modalidades público-privadas com 
a precarização das relações de trabalho. 
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As Organizações Sociais, nesses quase 15 anos de parcerias com o Estado na gestão pública 
na saúde no Brasil, têm demonstrado aspectos positivos e levantado questionamentos. A PPP 
surge como uma nova modalidade, com o objetivo de continuar atendendo aos aspectos 
considerados positivos das OSs e de resolver os problemas não solucionados por esse modelo 
– investimento em infra-estrutura e equipamentos, novos parceiros, definição de risco e 
insegurança jurídica. No entanto, a PPP também levanta questionamentos novos, como o 
ganho (lucro) do parceiro privado no âmbito do SUS.    
 
Em relação ao investimento, o valor do repasse realizado pelo Estado à Organização Social 
contempla, na maioria dos casos, o custo efetivo para manter os serviços públicos por ela 
assumidos e prestados. Construção, reformas, compras de equipamentos médicos, TIC e 
outros investimentos são realizados diretamente pelo Estado. Com isso, a modalidade de OS 
perde parte da sua liberdade de atuação em face da sujeição a obrigações de direito público, 
como seguir as regras de licitação (Lei nº 8.666/93). Além de diminuir a agilidade, 
flexibilidade e autonomia de gestão, pois todo investimento depende da disponibilidade de 
verba pública. Por outro lado, na modalidade de PPP, a concessão inclui, além dos custos, o 
investimento em obras, reformas, e/ou equipamentos, fazendo com que o parceiro privado não 
dependa diretamente do Estado para realizar investimentos na instituição sob sua gestão. Na 
medida em que a demanda surge, o gestor tem autonomia de ação.  
 
Na PPP, o repasse realizado pelo Estado inclui, além do custeio da manutenção dos serviços e 
do investimento, o ganho do parceiro privado, que nesse caso possui finalidade lucrativa. A 
discussão ocorre principalmente em relação a esse último tópico. Por um lado, os defensores 
do modelo dizem que por negociar melhor que o Estado os investimentos, a PPP consegue 
apresentar custos semelhantes à OS, mesmo com lucro incluído; por outro lado, os críticos ao 
modelo contestam a possibilidade de lucro na gestão do SUS. Entretanto, enquanto não 
houver casos de PPP na saúde em funcionamento no país, não será possível comparar os 
resultados desses dois modelos de gestão e as discussões serão sobre o que é considerado 
justo ou aceitável por cada uma das partes.     
 
Outro ponto importante para a discussão é a capacitação dos parceiros – públicos e privados, 
fator relevante para o sucesso de um projeto de parceria. Como já foi apontado anteriormente, 
o processo de qualificação das instituições como Organizações Sociais varia entre a esfera 
federal, diferentes estados e municípios. Enquanto o estado de São Paulo exige cinco anos de 
experiência na área, outros não impõem necessidade de comprovantes de capacidade de 
gestão. Outra questão é a disponibilidade de parceiros (OS) comprometidos e responsáveis 
para assumir a gestão. Alguns estados e municípios possuem OSs pertencentes a conceituadas 
instituições de ensino ou de assistência, enquanto outros locais não possuem parceiros 
privados sem fins lucrativos qualificados como OS de qualidade. Ainda existe a discussão 
sobre a diferença nos processos de escolha desses parceiros privados – exigência ou não de 
licitação. 
 
No caso da PPP em funcionamento – Hospital do Subúrbio, a Secretaria da Saúde do Estado 
da Bahia definiu uma série de exigências como pré requisito para que o parceiro privado 
pudesse participar da licitação: comprovação de capacidade de gestão, experiência com 
acreditação hospitalar, patrimônio mínimo, etc. Isso diminuiu muito o risco do Estado na 
contratação. A maior preocupação foi o fato de estar lidando pela primeira vez com 
instituições sem experiência na gestão do SUS e com finalidade lucrativa.  
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A qualificação dos parceiros não está relacionada apenas à modalidade de gestão – 
Organização Social ou PPP. Ela está diretamente associada às exigências definidas em Lei e 
Edital de Licitação. Quanto mais exigente a legislação, maior a probabilidade de o Estado 
contratar parceiros de qualidade, em qualquer das modalidades de parceria. Por isso, alguns 
estados e municípios estão profissionalizando a elaboração desses editais, contratando 
especialistas para ajudar na definição dos requisitos – capacidade técnica e financeira – dos 
parceiros privados. A audiência e consulta pública, realizadas na fase final de elaboração do 
contrato, para análise e discussão da PPP junto com os steakeholders  também ajudam nesse 
processo.   
 
O fator da confiança na relação de parceria é outro grande dilema  a ser discutido. De acordo 
com Souza (2003), a desconfiança pode estar presente em qualquer  dos elos da parceria, mas 
na maioria das vezes são os parceiros privados que nutrem certo grau de desconfiança em 
relação ao Estado. A legislação brasileira não contribui para que essa confiança seja 
estabelecida, uma vez que falta transparência. 
 
Questões políticas e disponibilidade de recursos, causando atrasos ou descontinuidade no 
repasse pelo Estado, são fatores chave que determinam o sucesso e a duração das alianças 
intersetorias. Isso tem afetado os contratos com Organizações Sociais. No caso das PPPs, a 
alocação de riscos e o fluxo de pagamento definidos por lei impedem que esses fatores afetem 
o repasse ou que o contrato seja suspenso de forma inesperada, trazendo maior confiança na 
relação de parceria. 
 
Pelo lado do parceiro público, apesar de não haver grandes diferenças entre as relações de OS 
e PPP que possam interferir diretamente na confiança da relação, o fato de a segunda 
apresentar finalidade lucrativa, faz com que o Estado tenha maior cuidado no monitoramento 
dessa parceria. No caso da Bahia, a Secretaria de Estado é mais rigorosa no monitoramento da 
PPP do que no monitoramento das OSs, contando inclusive com ajuda de auditoria externa no 
acompanhamento do contrato e das contas.  
 
No entanto, não adianta buscar soluções rápidas, com as contratações de PPP ou OS, se o 
parceiro público não tiver estudado profundamente o problema.  Isso gera um desafio 
enfrentado pelas organizações que é o alinhamento dos resultados esperados da parceria. A 
falta de planejamento, as distorções das expectativas e as indefinições sobre as demandas e 
riscos podem contribuir para o fracasso das relações. Fischer e Falconer (1998) orientam a 
descrição explícita dos objetivos, pois segundo os autores, pesquisas apontam falta de clareza 
nas intenções da formação de várias parcerias. 
  
Conclusão 
 
O art. 197 da Constituição de 1988 estabelece que as ações e serviços de saúde devam ser 
executados “diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física de direito 
privado”. No primeiro dispositivo, contempla a possibilidade de que o serviço de saúde seja 
prestado diretamente (pelo próprio poder público) ou através de terceiros, podendo esses 
terceiros ser pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. No entanto, muito se discute ainda 
sobre essas parcerias. Exemplo disso foi  em dezembro de 2011, na 14ª Conferência Nacional 
de Saúde, a defesa da gestão 100% SUS, sem privatização ou terceirização da gestão e com 
controle social amplo (BRASIL. Ministério da Saúde, 2011). 
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Como foi discutido nesse artigo, é importante lembrar que o foco da gestão para resultados 
introduziu uma nova lógica na administração pública, mudando o enfoque dos procedimentos 
para os resultados. As relações de parcerias público-privadas, seja por OS ou por PPP, buscam 
essa nova orientação.  
 
As Organizações Sociais e Parcerias Público-Privadas (PPP) têm algumas semelhanças nas 
características e aplicabilidades. O fator de maior divergência é a presença ou não de 
finalidade lucrativa do parceiro privado nas PPPs. Isso interfere no perfil desses parceiros, 
além do financiamento privado. A PPP também possui maior flexibilidade de gestão, uma vez 
que o investimento é realizado diretamente pelo parceiro privado. 
 
Enquanto em 2013 a Organização Social já pode ser considerada um modelo bem sucedido, 
segundo alguns estudos (Barradas Barata & Mendes, 2006; CONASS, Progestores, 2006; 
Couttolenc, Nicolelle, Machado, Zapparoli, Dias, 2004; Ibanez et al, 2001; LaForgia & 
Couttolenc, 2008; Quinhões, 2009), a PPP representa um novo desafio na gestão pública da 
saúde no Brasil. É preciso continuar o debate sobre o assunto, não de forma ideológica, mas 
sim sob o ponto de vista técnico, avaliando seus benefícios e riscos.  
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