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Resumo 

A contratualização de Organizações Sociais para a gestão de serviços públicos se proliferou no país 
devido generalização da ineficiência da gestão própria, clientelismo político, fisiologismo, corrupção, 
baixa produtividade, baixa cobertura e baixa qualidade dos serviços promovendo a este modelo 
expectativas de aumento da eficiência, qualidade, com custos reduzidos. As Organizações Sociais foram 
mais empregadas na esfera estadual e proliferaram no país experiências na administração pública 
brasileira.  Este estudo tem o objetivo de identificar a produção brasileira acerca do modelo de gestão 
por Organizações Sociais em saúde. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva. Consistiu em 
levantamento bibliográfico no banco de dados SciELO, de 1998 a 2017, análise e categorização dos 
artigos selecionados quanto ao ano, localização geográfica, método, tema e tendência dos resultados.  O 
estudo demonstrou que o interesse científico pelo tema mostra-se crescente em razão do tempo, 
acompanhando o crescimento de utilização do modelo. No entanto a utilização predominante dos 
métodos de análise documental e revisão de literatura apontam para uma lacuna na produção científica 
brasileira que busque avaliar o modelo de gestão por OS em relação à administração direta. 

 
Palavras-chave: Gestão por Organização Social; Organização Social em Saúde; Saúde 
Pública. 

 
 



 

 

1 Introdução 

Em meados da década de 30, durante o governo do Presidente Getúlio Vargas, o Brasil 
adotou o sistema Estado de Bem-Estar Social, marcado pela atuação notadamente paternalista, 
em que o assistencialismo é assumido como uma estratégia política do governo. O Estado 
assumiu um compromisso com os direitos sociais, com a justiça distributiva e com a cidadania, 
cabendo-lhe garantir a prestação de serviços públicos e proteção à população de forma direta, 
essas mudanças políticas impulsionaram a máquina estatal a atuar em diversas áreas sociais, 
ampliando a utilização de recursos financeiros.  

O Estado de Bem-Estar Social gerou um inchaço da máquina pública, sem que ele 
tivesse a agilidade e a capacidade de atuar adequadamente. Além disso, a situação do Estado se 
tornou ainda mais grave em razão de diversas crises financeiras que dificultaram a manutenção 
da máquina estatal, gerando a burocratização e a ineficiência de diversos serviços, que foram 
assumidos pelo Estado. Este cenário direcionou a incessante busca por parte dos gestores 
públicos para a redução de gastos e aumento da eficiência na prestação dos serviços públicos 
em geral.  

A partir de 1980, em diversos países do mundo, iniciou-se um processo de reforma no 
campo da administração pública com o objetivo de conferir maior flexibilidade gerencial e a 
implantação de uma gestão que priorizasse resultados, satisfação dos usuários e qualidade dos 
serviços prestados, bem como introdução de sistemas de custos atrelados ao efetivo 
monitoramento do desempenho, promovendo o surgimento de uma nova figura jurídica – as 
Organizações Sociais.  

Organização Social é uma qualificação, um título, outorgado pela Administração a uma 
entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do 
Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.), para a realização de seus fins, que 
devem ser necessariamente de interesse da comunidade, em regime de parceria com a 
Administração Pública.  

 No Brasil as Organizações Sociais foram idealizadas pelo Governo Federal, por meio 
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) com a proposta de atuar 
em serviços públicos considerados não exclusivos e de caráter competitivo, como saúde, 
educação, cultura e pesquisa científica visando à modernização da Administração Pública 
através do enxugamento da máquina estatal. Em decorrência da autonomia administrativa e 
financeira inerente desse regime jurídico esperava-se o aumento da eficiência, qualidade e 
custos reduzidos, sendo a população beneficiária desta melhoria. 

Neste contexto, em 1995, foi elaborado pela União, o Plano Diretor da Reforma do 
Estado (PDRAE), consolidando o início do processo de reforma da Administração Pública, 
traçando metas e diretrizes para a reorganização estatal e o compartilhamento do espaço público 
e classificação das atividades do Estado, dividindo-as em quatro setores: (1) Núcleo estratégico; 
(2) Atividades exclusivas; (3) Serviços não exclusivos e (4) Produção de bens e serviços para 
o mercado. Segundo o modelo proposto pela reforma gerencial, sua forma de serviços públicos 
não exclusivos pode ser prestada por Organizações Sociais, cabendo ao Núcleo Estratégico à 
definição dos objetivos, indicadores de desempenho e metas das OS enquanto executoras de 
políticas públicas. 

A instituição das Organizações Sociais se deu em 1998, com a aprovação do Programa 
Nacional de Publicização, após conversão da medida provisória n° 1.648/97 em Lei Federal 
9.637, de 15 de maio de 1998, que autorizava o Executivo Federal a transferir a execução de 
serviços públicos nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, 
proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde para entidades qualificadas como 
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Organizações Sociais. Ressalta-se que esta atuação se restringe à Administração Pública no 
âmbito federal, e teve reduzida aplicabilidade, com a criação de poucas Organizações Sociais 
na esfera federal. O novo diploma legal acabou por acarretar falta de uniformidade de 
pensamento e orientação entre os próprios membros do governo.  

Estimuladas pela Reforma do Estado, as Organizações Sociais proliferaram no país 
experiências na administração pública brasileira, sendo muito empregadas na esfera estadual. 
A decisão favorável do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da ação de 
inconstitucionalidade ADIN nº 1.923/DF consolidou a postura adotada por 12 estados da 
federação e evidenciou que a contratualização de Organizações Sociais para a gestão de 
serviços públicos estava se configurando uma tendência, que ainda pode ser ampliada uma vez 
que a ineficiência da gestão própria, o clientelismo político, o fisiologismo, a corrupção, a baixa 
produtividade, a baixa cobertura e a baixa qualidade dos serviços de saúde contribuem com o 
crescimento (Sá,  2001). 

O modelo de gestão por Organização Social de Saúde foi criado com o intuito de dar 
mais transparência aos serviços de relevância pública, trata-se de um movimento que é portador 
de um novo modelo de administração pública, baseado no estabelecimento de alianças 
estratégicas entre Estado e sociedade, quer para atenuar disfunções operacionais daquele, quer 
para maximizar os resultados da ação social em geral. Assim, o propósito central do Projeto 
Organizações Sociais é proporcionar um marco institucional de transição de atividades estatais 
para o terceiro setor e, com isso, contribuir para o aprimoramento da gestão pública estatal e 
não-estatal (MARE, 1995).  

Com a transferência da gestão o serviço continua sendo público, com os seus bens, 
mobiliários e equipamentos pertencendo ao ente público. O governo planeja o serviço a ser 
executado, define as metas de produção e de qualidade, garante os recursos orçamentários para 
o custeio dos serviços e cobra os resultados previamente definidos em contrato. O ente público 
deixa de exercer a função de executor ou prestador direto dos serviços e passa a exercer a função 
de regulador e provedor.  A transferência visa maior flexibilidade gerencial com relação à 
aquisição de insumos, materiais e recursos humanos, maior autonomia financeira, além de 
estimular a implantação de uma gestão que prioriza resultados, satisfação dos usuários e 
qualidade dos serviços prestados. 

O instrumento formal que rege a transferência de gestão é o Contrato de Gestão, 
elaborado de comum acordo entre o órgão e a organização social, define metas com indicadores 
precisos a serem atingidos pela organização, sem eximir o Estado das responsabilidades 
relativas à fiscalização e controle dos resultados obtidos em ações executadas por terceiros 
(Bresser Pereira; Spink, 1998). 

No que se refere à adoção do modelo na área da saúde, o Estado ao fazer um contrato 
de gestão com uma Organização Social para administrar uma unidade hospitalar, deve avaliar 
a eficiência de forma mais ampla, não ficando restrita apenas a compra de bens e serviços, mas 
sim na economicidade obtida pela redução de custos e na qualidade dos serviços prestados, 
envolvendo toda uma cadeia logística de gestão hospitalar, que engloba além de compras, 
planejamento, acompanhamento de custos, logística de estoque e serviços de manutenção. 

A integração entre recursos e metas permite a estruturação dos processos de trabalho 
focados na busca da eficiência. O contrato de gestão, além de estabelecer controle sobre o 
desempenho da unidade contratada, serve como parâmetro para definição da alocação de 
recursos e dos custos envolvidos nos procedimentos e serviços produzidos (BARBOSA, 2005). 

A avaliação do desempenho de serviços de saúde é uma prática complexa quer porque 
a existência de vários modelos de análise leva à adoção de pontos de vistas restritos e 
fragmentados, quer porque a avaliação de desempenho é multidimensional e dependente dos 
valores de referência de cada grupo de interesse presente no processo avaliativo (SICOTTE, 
1996; FURTADO, 2001; VIACAVA et al., 2012). 
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A contratualização com Organização Social de Saúde pressupõe a existência de sistemas 
de informação confiáveis e adequados. Sua atuação é transversal a todo o ciclo contratual, pois 
subsidia o planejamento, implementação, monitoramento e avaliação do contrato de gestão. 
Além disso, a correta alimentação dos sistemas de informação é uma medida de prestação de 
contas e transparência das atividades desenvolvidas pelos prestadores e permite o ajuste gradual 
da oferta de serviços às necessidades de saúde das pessoas. Ou seja, sistemas de informação 
constituem-se elementos-chave, sem os quais a contratualização não pode existir de forma 
efetiva. 

Dado à complexidade das informações e a natureza do serviço, se os indicadores 
pactuados não estiverem claros e bem definidos poderá ocorrer eventual distorção das 
informações e obrigações pactuadas com o objetivo do cumprimento de metas puramente 
físicas. A busca pelo alcance das metas pactuadas sem uma estrutura adequada de 
monitoramento constante pode mascarar resultados quando os profissionais priorizam 
atendimentos relacionados aos indicadores em detrimento da necessidade dos usuários. 

Um processo efetivo de avaliação e controle de resultados minimizariam os problemas 
que produzem maior impacto sobre a qualidade da atenção. A falta de consenso entre os órgãos 
de controle podem provocar incerteza quanto ao controle e fiscalização dos contratos de gestão, 
o que eventualmente acarreta desvios do objetivo final deste modelo, que seria ganhos de 
eficiência e qualidade através de uma gestão por resultados. 

A avaliação da gestão desse modelo tornou-se um desafio e uma obrigação contratual 
dos governos não só em função da implantação e operacionalização de um modelo de gestão 
distinto ao anteriormente praticado, mas também pela limitação da tradição de avaliar na 
administração pública; fazendo-se necessários estudos a fim de que a gestão pública supere esse 
desafio.  

2 Objetivo 

Diante do exposto, buscou-se identificar a produção científica brasileira acerca do 
modelo de gestão por Organizações Sociais em saúde.  

3 Metodologia 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva, consiste do exame 
de material escrito e publicado, a partir de levantamento e posterior análise. 

Richardson et al. (1999) argumenta que “método é o caminho ou a maneira para se 
chegar a determinado fim ou objetivo, e metodologia são os procedimentos e regras utilizadas 
por determinado método”. Sendo assim, faz-se necessário esclarecer os aspectos metodológicos 
que foram utilizados no presente estudo, onde a pesquisa bibliográfica assumiu um caráter 
descritivo e exploratório, consistindo do exame de material escrito e publicado, a partir de 
levantamento bibliográfico e posterior categorização e análise.  

O universo de coleta para o levantamento bibliográfico escolhido foi bases de dados 
SciELO, tal escolha deveu-se ao fato de que todos os trabalhos estão disponíveis na opção 
“texto integral”. O termo de pesquisa utilizado para obter o levantamento foi – organização 
social. E, por fim, o período temporal para o recorte da pesquisa foi do ano de 1998 até 2017; 
tal recorte deveu-se ao ano de publicação da Lei Federal 9.637 que marcou o início das relações 
da Administração Públicas com Organizações Sociais, até o ano atual de desenvolvimento do 
presente estudo.  
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Os artigos encontrados foram selecionados à partir da leitura dos resumos. Os critérios 
de inclusão foram: ter sido desenvolvido em território nacional; tratar do assunto alvo – 
Organizações Sociais em Saúde, independente do aspecto. Os critérios de exclusão foram: não 
ter sido desenvolvido em território Nacional, não tratar do assunto em questão e estar repetido 
ou em duplicidade nos resultados da pesquisa bibliográfica. 

Após a seleção dos trabalhos, procedeu-se a leitura integral dos mesmos para devida 
categorização.  Os artigos foram categorizados segundo ano de publicação, localização 
geográfica – Estado – a que se referia o universo do estudo, método de pesquisa, tema do estudo 
e tendência dos resultados e conclusões obtidos. 

4 Resultados e discussões 

Com a pesquisa de levantamento bibliográfico na base de dados SciELO, com a palavra-
chave – Organização Social – retornou um resultado onde foram encontrados 134 artigos.  Após 
leitura criteriosa dos resumos 113 trabalhos foram excluídos, a saber: 10 trabalhos foram 
excluídos por serem desenvolvidos fora do Brasil (07 na Colômbia, 02 no México e 01 na Costa 
Rica); 67 artigos foram excluídos por não tratar do tema e 36, por estar em duplicidade.  Desta 
forma, 21 artigos, relacionados com o tema, foram incluídos no estudo. Após leitura integral os 
artigos selecionados foram categorizados e os resultados serão apresentados de forma 
descritiva, abaixo por categoria de análise. 

No que se refere ao ano de publicação, não houve publicações até o ano de 2001, e 
aponta uma predominância de publicações no ano 2016 (06), seguidos pelos anos de 2015 e 
2010 (03 em cada), 2008 e 2001 (02 em cada) e os demais anos que apresentaram alguma 
publicação, com apenas uma.  

 

 
Gráfico 01 – Distribuição das publicações por Ano 

O Gráfico 01 ilustra os resultados, demonstrando um crescente interesse da comunidade 
científica pelo tema. Tal fato aponta que, assim como a utilização deste modelo de gestão 
apresenta uma tendência de crescimento com o passar do tempo, também há uma tendência de 
crescimento do número de publicações em razão do tempo. 

Analisando as publicações por localização geográfica, observa-se que a Região Sudeste 
é responsável pela maioria das publicações (13), seguida pela região Nordeste (03) e Norte (01), 
tal resultado também guarda relação direta com a com utilização do modelo que é maior nesta 
região do Brasil. Na figura 01 é possível visualizar um mapa do Brasil, com o número de 
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unidades de saúde estaduais geridas por Organizações Sociais simultaneamente ao número de 
publicações. 

 

 
Figura 01 – Distribuição das publicações e unidades de saúde estaduais geridas por Organizações Sociais 

Vale ressaltar que alguns estudos não estavam diretamente relacionados com 
determinado Estado da Federação, uma vez que trabalhos de revisão de literatura e/ou análise 
documental muitas vezes não possuem um Estado de abrangência, mas todo território nacional. 
Para ilustrar e discutir esse resultado buscou-se o número de número de unidades de saúde em 
cada ente da Federação, todavia com a impossibilidade de se obter tal informação referente a 
cada município, restringiu-se às unidades de saúde de gestão Estadual de todo Brasil, obtendo-
se tal informação junto ao site das respectivas Secretarias de Estado de Saúde. 

Na categorização dos artigos por método, observou-se que a metodologia predominante 
foi à análise documental (10), seguida da revisão de literatura (06), dos métodos qualitativos 
(05), do estudo de caso (05), e, por fim, dos métodos quantitativos (03). Importante salientar 
que diferentes metodologias podem ser utilizadas de forma combinadas, elevando o total 
absoluto desta análise. O gráfico 02 apresenta o percentual de utilização dos diferentes métodos 
de forma individual ou combinados no universo desse estudo. 

 

 
Gráfico 02 – Categorização das publicações por método de pesquisa 
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A escassez de estudos avaliativos e de análises destas políticas decorre em parte do 
caráter recente das mudanças e do menor interesse de instituições de pesquisa no setor saúde 
sobre a reforma do aparelho de Estado e o funcionamento das OS. Instituições de ensino e 
pesquisa são muito ativas no setor saúde embora seu envolvimento seja maior quanto ao tema 
da atenção primária do que nas reformas organizacionais (Ribeiro e Alcoforado, 2016). 

Outro aspecto importante analisado é o tema abordado na publicação, a fim de que 
pudesse se observar qual o enfoque da gestão por Organizações Sociais vem sendo estudados 
pela comunidade científica e, principalmente, se vem ao encontro do desafio que se apresenta 
hoje para a Administração Pública – a avaliação do modelo. Pode-se constatar que o tema 
abordado com maior recorrência foram o “Contexto Histórico, Documental e Legal” e 
“Unidades Geridas por OSS”, cinco publicações de cada tema, no que se refere às unidades 
geridas por Organizações Sociais foram contempladas unidades da Atenção Básica (03), 
Hospitalar (01) e de Pronto Atendimento do SUS (01). 

 Dentro do universo de pesquisa também foram encontrados artigos tratando de 
questões da “regulação, controle e avalição” (03); outros voltados para “utilização do modelo 
pela gestão municipal” (03) e “pela gestão estadual” (02); e ainda trabalhos dedicados à 
“percepção de gestores e profissionais” de saúde (02) e por fim um estudo que se desenvolveu 
com o enfoque da “gestão de RH” (01). 

 

 
Gráfico 03 – Categorização das publicações por tema 

O Gráfico 03 apresenta a categorização dos trabalhos por temas abordados, e observa 
que não foram ao encontro do grande desafio hoje posto para a Administração Pública, 
considerando-se que o tema “regulação, controle e avaliação” foi abordado em apenas três 
artigos da amostra analisada. 

Por fim, e não menos importante, procedeu-se à análise e categorização dos resultados 
e conclusões dos autores conforme sua tendência, sob o aspecto de apresentarem um resultado 
favorável (07) ou desfavorável (09) a esse modelo de gestão, independente do tema abordado. 
Foi ainda considerado a categoria “misto” (03) para aqueles que apresentavam aspectos 
favoráveis e aspectos desfavoráveis e “neutro” (02), onde foram classificados artigos 
descritivos que não expunham uma análise. 

Os artigos que compuseram a amostra do presente estudo não indicam unanimidade de 
posicionamento frente ao modelo de gestão por Organizações Sociais, nem mesmo apresentam 
uma tendência clara do posicionamento, o que pode ser visto no Gráfico 04, tal fato aponta para 
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a necessidade de qualificar o debate da relação público privado reconhecendo possibilidades e 
limites na atuação do setor não estatal (Carneiro Júnior et al, 2011). 

 

 
Gráfico 04 - Tendência dos resultados das publicações 

Os aspectos favoráveis, em sua maioria, versavam sobre as limitações imposta à 
administração direta das unidades de saúde em contraposição à maior flexibilidade, 
inquestionável, de que dispõem as Organizações Sociais em termos de recursos humanos, de 
recursos materiais e de compras o que possibilita melhor capacidade de resposta às mudanças 
nas demandas em saúde (Melo e Tanaka, 2001; Sá, 2001; Tibério et al, 2010; Barbosa, 2010). 
Um aspecto desfavorável que apareceu de forma recorrente foi o foco na produtividade em 
detrimento e/ou sem preocupação com a qualidade e equidade de acesso (Melo e Tanaka, 2001; 
Carneiro Júnior et al; 2006; Carneiro e Martins, 2015;), também foi apontada a dificuldade da 
máquina pública no controle e avaliação das Organizações como uma debilidade do modelo 
(Guimarães et al, 2004; André, 2013; Contreiras e Mata, 2015). Os vínculos funcionais e 
trabalhistas apresentam precariedade, resultando na alta rotatividade e profissionais 
inexperientes (Raglione et al, 2016; Machado et al, 2016). 

Quanto à percepção existem discordâncias políticas sobre o modelo em si, denotando a 
existência de visões distintas, com respeito ao modelo de gestão adotado. De acordo com a 
posição do gestor público no Sistema Único de Saúde, sendo que os gestores Estaduais tendem 
a defender o modelo, enquanto os gestores municipais tendem a ser mais críticos (Pacheco, 
2016). 

5 Conclusões 

Observou-se que o interesse científico pelo tema mostra-se crescente acompanhando a 
utilização do modelo nas diferentes regiões geográficas do país. No entanto a utilização 
predominante dos métodos de análise documental e revisão de literatura apontam para uma 
lacuna na produção científica brasileira que busque avaliar e comprovar a superioridade do 
modelo de gestão por OS em relação à administração direta.  

Não houve consonância quanto à tendência dos resultados alcançados pelos diferentes 
artigos da amostra, tal aspecto indica a necessidade de mais estudos sobre o assunto a fim de se 
consolidar um posicionamento científico frente ao modelo de gestão por Organizações Sociais.  
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