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Resumo 

Este trabalho realiza uma análise qualitativa da proposição de gestão de bens/serviços públicos por 
Organizações Sociais, concebendo-a como representante de um modelo transacional – que no Brasil é 
– inaugurado com a instauração da reforma do aparelho do Estado, concomitante ao processo de 
redemocratização do país. Desse modo, ao definir como objeto de estudo o Hospital de Urgências de 
Goiânia – Dr. Valdemiro da Cruz (HUGO), analisamos o modelo de gestão desenvolvido por uma 
Organização Social e os resultados gerados a partir dessa iniciativa, utilizando os documentos do portal 
da transparência do Estado de Goiás, o material disponibilizado pelo Instituto Gerir e relatórios 
produzidos pelo Ministério Público do Estado de Goiás e o Tribunal de Contas da União. Partimos, 
portanto da definição de sociedade em rede, dentro de uma perspectiva gerencial focada em resultados, 
desempenho e atendimento das demandas do cidadão/cliente. Para isso analisamos, comparativamente, 
os indicadores de gestão do HUGO, a partir dos resultados produzidos antes e após a transição do modelo 
de gestão. O esforço investigativo apontou como esse modelo possibilitou, na prática, ganhos na relação 
custo-benefício e atingimento de requisitos como accountability e criação de novos mecanismos de 
controle que garantem maior transparência e publicização da atuação da entidade gestora e do Estado. 
Os dados apresentados nesse trabalho direcionam a conclusão no sentido da positivação da noção de 
que o envolvimento de outros atores no ciclo de políticas públicas é salutar, uma vez que o Estado 
democrático de direito é amplo – repleto de demandas e vasta complexidade, e possui, ainda, processos 
burocráticos dentro do modelo da administração pública, que constituem eixos dificultadores de uma 
gestão voltada para desempenho e qualidade. Mas, sinaliza a necessidade de maior aprofundamento a 
respeito dos moldes dados à participação social e quais seriam os encaminhamentos dados à democracia 
que queremos a partir daquela que temos. 
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1 Introdução 

Este artigo é resultado do esforço para construção de um caminho teórico-analítico a 
respeito de um modelo específico de gestão pública – tratada como um modelo gerencial, em 
oposição a outras perspectivas, como a burocrática por exemplo – trazida ao Brasil na última 
década do século XX, por intermédio do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso 
(FHC), e o Ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. Nesse 
sentido torna-se mister apontar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 
que pode ser sintetizado em três vias. A primeira diz respeito à privatização de serviços e 
produtos gerados pelo Estado, mas, que, de acordo com o PDRAE, podem ser produzidos e 
fornecidos pelo mercado. A segunda trata da modernização da forma de gestão e administração 
dos recursos que permanecem sob responsabilidade direta do Estado, o Núcleo Estratégico, 
representado, especialmente, pelos 3 poderes. A terceira, os serviços não-exclusivos, que são 
de responsabilidade do Estado, mas, que podem ser fornecidos e administrados por entidades 
sem fins lucrativos, em um modelo de gestão compartilhada que ganha forma nas Organizações 
Sociais (OS’s). Assim sendo, o Estado, nessa perspectiva, é provedor dos recursos, 
regulamentador e auditor da prestação de serviços e a iniciativa privada é gestora direta da 
operacionalização do serviço. 

Sabemos que o PDRAE instaurado, em 1995, por FHC e sua equipe, é muito maior que 
o objeto de estudo que pretendemos analisar neste trabalho, a OS responsável pela gestão da 
Unidade de Saúde (US) do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). Mas, é o PDRAE que 
ambienta a construção do projeto de lei que regulamenta o funcionamento das OS’s em todo 
país. Em outras palavras, OS’s são um dos eixos de uma proposta maior. São representantes, 
essenciais, da perspectiva da administração pública que foi proposta e, parcialmente, 
implementada a partir de 1995. Nesse campo, este trabalho coloca o Estado na posição de 
fornecedor e interlocutor, o cidadão, ou grupo social, como “credor” dos resultados produzidos 
pelas deliberações realizadas por todos os interlocutores envolvidos – agências reguladoras, 
grupos de interesse e organismos de controle – na formatação das políticas públicas e busca 
observar os stakeholders numa relação considerada interdependente, na discussão das decisões 
tomadas no âmbito do Estado.  

Para tanto, escolhemos como método de análise o “Estudo de Caso”, que Mirian 
Goldenberg, em seu livro “A Arte de Pesquisar”, define: 

O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a 
mais completa possível, que considera a unidade social estudada como um 
todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, 
com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos.  

(GOLDENBERG, 2004, p.33) 
  
Além disso, Dionne e Laville, no livro “A Construção do Saber”, argumentam, ao 

defender a pesquisa baseada em Estudos de casos, que as matizes desse modelo de estudo são, 
obviamente, um “estudo de um caso, talvez o de uma pessoa, mas também o de um grupo, de 
uma comunidade, de um meio, ou então fará referência a um acontecimento especial, uma 
mudança política, um conflito” (1999, p.155). 

Assim, constituímos nossas principais bases teóricas a partir da proposição de gestão de 
bens/serviços públicos por Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de Maio de 1998), que é 
representante de um processo transacional – que no Brasil é – inaugurado com a instauração da 
reforma do Estado, concomitante ao processo de redemocratização do país, e que possui como 
premissa o alargamento do conceito de público (ABRUCIO; COSTA, 1998) a partir do 
envolvimento de novos atores na constituição e implementação de políticas públicas. Portanto, 
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temos como eixos a definição de Sociedade em Rede (CASTELLS, 1999) dentro de uma 
perspectiva gerencial (PEREIRA, 2002) focada em resultados, desempenho e atendimento das 
demandas do cidadão/cliente, que suporta nossa análise comparativa dos indicadores de gestão 
do HUGO (tendo como base o período anterior e posterior à transição); e os mecanismos de 
controle criados para aferição de indicadores e ampliação dos níveis de accountability 
democrática. 

2 Organizações Sociais: Parcerias Público-Privadas 

No Brasil, dentro do processo de transição de um modelo de gestão pública burocrático-
weberiano para o modelo gerencial e na caracterização dos campos de ação e formas de gestão, 
existe uma categoria que é reformulada e tratada como sendo representante dos serviços não-
exclusivos do Estado. Nesses termos estão compreendidos os serviços básicos de atendimento 
à educação, saúde, desenvolvimento tecnológico, cultura, lazer etc. Para esses serviços, a 
perspectiva é o processo de publicização, “ou seja, sua transferência do setor estatal para o 
público não-estatal, onde assumirão a forma de organizações sociais” (PDRAE, 1995, p.60). 

As OS’s surgem dentro dessa formulação, sendo apresentadas como uma das vias para 
o processo de transição que permitiria um incremento no modelo de gestão pública brasileira, 
elevando-a de seu padrão clientelista, patrimonialista e burocrática para o patamar – dos países 
tidos como desenvolvidos e de 1º mundo – de uma administração gerencial (PEREIRA, 2001). 
Assim sendo: 

Entende-se por ‘organizações sociais’ as entidades de direito privado que, 
por iniciativa do Poder Executivo, obtêm autorização legislativa para 
celebrar contrato de gestão com esse poder, e assim ter direito à dotação 
orçamentária. 

(PDRAE, 1995, p.60) 
 
Paulo Modesto, que foi assessor especial do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), entende que “as organizações sociais, [...] são organizações 
especialmente vocacionadas a travar parcerias com o Poder Público para atividades de interesse 
coletivo” (1997, p.36) graças a seu caráter colaborativo, que representa fortemente a premissa 
de parceria, lógica defendida pelo paradigma da escola da “Nova Gestão Pública. O emblema 
era que: 

Através dessa estratégia administrativa descentralizadora, estaremos 
concedendo autonomia aos serviços sociais fundamentais da sociedade. Com 
isto será possível liberar esses serviços da rigidez burocrática que hoje os 
domina. E estaremos possibilitando uma parceria muito mais efetiva entre 
sociedade e Estado. O resultado serão serviços de educação, saúde e cultura 
orientados para a cidadania. 

(AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, 1995, p.3) 
 
Nesse interim, faz-se necessário enfatizar que essa forma de gestão e fornecimento dos 

serviços públicos não é inaugurada com a reforma do aparelho do Estado. Organizações de 
serviços públicos não-estatais (OSPNE’s) já estão presentes no Brasil há bastante tempo, mas, 
especialmente, a partir da segunda metade do século XX tiveram seu crescimento 
potencializado em quantidade e qualidade dos serviços prestados. Além disso, é importante 
ressaltar que a ocasião da reforma do aparelho do Estado e a apresentação da proposta de OS’s 
como alternativa ao fornecimento e gestão de serviços públicos, suscitou um largo debate a 
respeito de sua constitucionalidade. Dentre todos os questionamentos levantados a respeito, os 
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principais reiteravam a preocupação em relação ao verdadeiro caráter das OS’s “e o papel que 
cumpririam perante a administração pública” (MODESTO, 1997, p.30), quais atividades 
desenvolveriam, se aquelas do âmbito público ou do âmbito privado, “quais os traços 
diferenciais que as apartariam das tradicionais entidades privadas de utilidade pública” 
(IBIDEM) e se esse movimento não seria um processo de privatização de atividades de 
responsabilidade do Estado. Sob esses questionamentos, a implementação da proposta de OS’s2 
se prolongou, assim como as expectativas de reforma do aparelho do estado, sendo 
exaustivamente discutida pelo legislativo, judiciário e entidades representantes da sociedade. 
Somente em 15 de Maio de 1998 foi sancionada a Lei nº 9.6373 que trata da regulamentação 
das Organizações Sociais, expressando as expectativas do debate constitutivo de sua geração. 
Sumariamente apontamos: 

Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa 
Nacional de Publicização - PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e 
critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a 
absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da 
União, que atuem nas atividades referidas no art. 1o, por organizações 
sociais, qualificadas na forma desta Lei, observadas as seguintes diretrizes: 
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente; II - ênfase nos resultados, 
qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados; III - controle social das 
ações de forma transparente. 

(LEI Nº 9 .637, 1998) 
 

As deliberações realizadas até aqui, assim como o pleito a respeito da importância de 
mudanças estruturais – principalmente no que tange à implementação de ações que ratificam as 
proposições para mudança na estrutura de gestão do aparelho do Estado foram sintetizadas nas 
três diretrizes citadas acima, são elas: (1) garantir o atendimento do cidadão – que recebe o 
título de cliente – na prestação de serviços,  (2) a ênfase em resultados e cumprimento de 
prazos e (3)o controle social das ações de forma transparente.As questões principais giram 
em torno de como será constituído, dentro de um ambiente democrático e a participação efetiva 
da sociedade civil, que precisa se organizar, em torno de demandas específicas de abrangência 
social. A lei traz na segunda sessão, artigo terceiro, os requisitos para composição do conselho 
de administração que versa: 

a) 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes 
do Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade; b) 20 a 30% (vinte a 
trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade 
civil, definidos pelo estatuto; c) até 10% (dez por cento), no caso de 
associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados; d) 
10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais 
integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e 
reconhecida idoneidade moral; e) até 10% (dez por cento) de membros 
indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto. 

(LEI Nº 9.637, 1998). 

                                                 
2   Através da Medida Provisória Nº 1.591, de 9 de Outubro de 1997 as Organizações Sociais já podiam ser 
utilizadas como ferramenta de gestão. Essa mesma medida foi reeditada inúmeras vezes até ser convertida na Lei 
de 1998. 
3   Dispõe sobre a qualificação de 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 e em seu artigo 1º definia que “o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, 
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos 
requisitos previstos. (LEI Nº 9.637, 1998) 
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A exigência para composição do conselho de administração é um movimento de 
resposta à Constituição e de aplicação prática das expectativas do PDRAE. Em todo caso, a Lei 
de 1998 não consegue abarcar todas as idiossincrasias inerentes às diversas frentes em que são 
permitidas a atuação de OS’s, uma vez, que elas podem representar serviços distintos – de 
educação, saúde, lazer, cultura etc. – que possuem características específicas. A legislação 
precisa dar abertura à tratativa de cada um desses temas de forma autônoma. Nesse ponto, 
acessamos o campo da ação, a práxis da política pública, que é condição sine qua non para 
implementação da legislação, agora, vigente. Sobre isso compreende-se que:  

O projeto OS baseia-se na publicização de atividades relacionadas à 
produção de bens públicos realizadas por entidades estatais, ou seja, 
permitir sua absorção por entidades não-estatais orientadas para certas 
políticas públicas. A implementação de Organizações Sociais implica duas 
ações complementares: a publicização de determinadas atividades 
executadas por entidades estatais (que serão extintas); e a absorção dessas 
atividades por entidades privadas qualificadas como OS, mediante contrato 
de gestão. 

(CADERNO 2, 1998, p.17) 
 
A partir desse ideário, o modelo ganhou amplitude no território brasileiro. 

3 Estudo de Caso: HUGO e Instituto Gerir 

3.1 Considerações iniciais 

O HUGO é o segundo maior hospital de urgência e emergência do Estado de Goiás, 
sendo uma unidade de média e alta complexidade, além de atuar em assistência, ensino, 
pesquisa e extensão universitária. Foi inaugurado em 19914 e tem grande parte de sua demanda 
concentrada na capital e região metropolitana. A abrangência e popularidade do HUGO atinge 
todo o Estado e inaugurou o modelo a ser desenvolvido para construção de várias outras 
unidades, que hoje compõe a Rede Hugo em Goiás. De acordo com o último relatório de gestão 
disponibilizado pela secretária de saúde, entre os meses de novembro de 2015 a janeiro de 2016, 
o HUGO foi citado 374 vezes5 em veículos midiáticos diversos. 

A visibilidade conquistada desde sua inauguração acontece pelo amplo espectro de 
serviços fornecidos à população. O hospital fornece serviços no campo de traumatologia e 
atende somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além da demanda espontânea, o hospital 
recebe os encaminhados da Central de Regulação do Município, do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e outros serviços de triagem e atendimento 
pré-hospitalar. Somados esses indicativos, elegemos dentro da rede goiana de atendimento à 
saúde, o HUGO como sendo o campo que inauguraria nosso levantamento a respeito do modelo 
de gestão pública por Organizações Sociais, no âmbito dos serviços públicos fundamentais. 

Por sua vez, o Instituto Gerir – OS responsável pelo gerenciamento, operacionalização 
e execução das ações e serviços de saúde do HUGO – foi criado em 15 de Dezembro de 2011, 
possui sede em Goiânia e assinou seu primeiro contrato de gestão em 09 de Maio de 2012. 

 

                                                 
4 Criado pelo Decreto 2.740, de 11 de junho de 1987, e estruturado pelo Decreto 3.522 de 19 de setembro de 1990. 
Em 12 de junho de 1991, a Lei Nº 11.460 alterou a nomenclatura inicial dada à Unidade para Hospital de Urgências 
de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz, homenagem ao médico pediatra que deixou seu nome ligado à medicina goiana. 
5 Relatório de gestão trimestral emitido pelo Gerir. 
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3.2 Indicadores de desempenho e qualidade 

A capacidade instalada do hospital no ato da publicização do serviço foi utilizada como 
parâmetro para estabelecer o plano de metas de produção, que são divididos em indicadores de 
desempenho e indicadores de qualidade. Os indicadores de desempenho tratam do bom 
aproveitamento da estrutura física, orçamentária e de recursos humanos, são eles: 1) Ocupação 
dos leitos; 2) Capacidade total de cirurgias por especialidade; 3) Atendimento ambulatorial 
(urgências e emergências e retornos dos casos internados; 4) Serviços de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico (SADT); e 5) Atos multidisciplinares (Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e outros). 
A tabela 1 apresenta os parâmetros e respectivos indicadores componentes da avaliação de 
desempenho daOS desde o estabelecimento do primeiro contrato de gestão até a ocasião da 
última repactuação de metas e indicadores, realizada em 2014. 

 
INDICADOR 20126 20137 20148 

Média de 
permanência 
hospitalar 

Observação 12 horas 3,5 dias 3,5 dias 

Reanimação/ Trauma 1 hora 3 horas 3 horas 

Emergência Clínica 2 dias - - 

Internação Clínica 3 dias 8 dias 8 dias 

Internação Cirúrgica 3 dias 6 dias 6 dias 

Traumatologia 3 dias 6 dias 6 dias 

UTI 8 dias 11 dias 11 dias 

Unidade de Hemodiálise  - - 3 horas 

Outros Índices 

Taxa de Infecção Hospitalar 9,30% - -9 

Taxa de mortalidade global 4,72% 4,72% 4,72% 

Taxa de ocupação hospitalar 90,00% 90,00% 90,00% 

Índice de Resultado Financeiro = > 1 = > 1 = > 1 

Tempo de Entrega do Exame 24 horas 24 horas 24 horas 

Tabela 1 - Indicadores e parâmetros de medição componentes da avaliação de desempenho 
Fonte: Portal da Transparência do Estado de Goiás, 2016 (Desenvolvida pelo autor) 

 
Os indicadores de qualidade têm por premissa estabelecer critérios para mensuração da 

relação estabelecida com o usuário final, são eles: Índice de Satisfação da Clientela e o Índice 
de Transparência Administrativa. A avaliação dos indicadores deve ser realizada 
semestralmente e se propõe a partir dos seguintes critérios: 1) Análise dos resultados de metas 
estabelecidas; 2) Análise dos indicadores de desempenho; 3) Analise dos indicadores de 
qualidade; 4) Análise dos relatórios e quadros da Ouvidoria; e 5) Monitoramento da produção 
e faturamento. O cálculo de todos os indicadores resulta na pontuação global da OS e está 
diretamente atrelada ao repasse dos valores estabelecidos no contrato de gestão. Sendo que: 
80% do valor do contrato são fixos, já os 20% restantes compõem a variável que é repassada 
de acordo com o atingimento dos indicadores de desempenho estipulados. 
  

                                                 
6Metas estipuladas no ato da assinatura do CG. 
7 Metas repactuadas com a assinatura do 3º aditivo, vigentes para os anos de 2015 e 2016. 
8Metas repactuadas no 4º aditivo. 
9A Taxa de Infecção Hospitalar continua sendo um indicador, distribuída, agora, por área de internação. 
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PONTUAÇÃO GLOBAL CONCEITO VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL 

9,0 a 10,0 A - Muito bom 100% 

7,1 a 8,9 B – Bom 80% 

6,1 a 7,0 C – Regular 60% 

5,0 a 6,0 D – Ruim 30% 

< 5,0 E - Insuficiente ZERO 

Tabela 2 – Pontuação global, Conceito e Valor a Receber do Variável 
Fonte: Portal da Transparência do Estado de Goiás, 2016 

3.3 Resultados alcançados 

Os resultados produzidos10 pelo Instituto Gerir, desde a assinatura do Contrato de 
Gestão (CG) resultaram ao final do ano de 2015 em: 1) Obras11 de reforma, adequação e 
instalação para melhoria da estrutura física; 2) 72% de aumento na capacidade instalada; 3) 
134% de aumento na meta contratada para ocupação de leitos; 3) 632% de aumento no número 
de procedimentos contratados; 4) 100% de aumento no valor do CG; e 5) Geração de um alto 
percentual excedente no cumprimento das metas de produção estabelecidas no CG e 
reformuladas nos 3º e 4º aditivos. Veja abaixo: 

 

Item 

Restauração das Fachadas e instalação de comunicação visual 

Restauração das Fachadas externas 

Obra de adequação das enfermarias e áreas de apoio de acordo com as normas 

Obra de adequação do espaço da Hotelaria Hospitalar e áreas de apoio atendendo as normas 

Construção de recepção Social e áreas de apoio da unidade hospitalar 

Reforma e humanização do espaço do refeitório 

Adequação das guaritas de acesso da unidade hospitalar 

Adequação do repouso de funcionários do pronto atendimento as normas. 

Reforma do Centro cirúrgico 

Obra de adequação do pronto Atendimento e áreas de apoio atendendo as normas 

Obra de Construção da Capela Ecumênica 

Obra de adequação das instalações do GREFIT (Gestão de recursos físicos e tecnológicos) 

Obra de adequação do Abrigo de Resíduos e áreas de apoio as normas 

Adequação do estacionamento com asfaltamento e muro de contenção e paisagismo. 

Tratamento de paisagismo e restauração de escultura existente 

Restauração Tanques Gás 

Restauração Telhado Rampa 

Pintura e identificação das áreas de extintores e hidrantes 

Restauração Telhado Centro Cirúrgico 

Construção de laje da farmácia satélite do Térreo 

Ampliação do sistema de coleta e drenagem de águas pluviais na entrada principal 

Substituição do sistema de ar comprimido medicinal – equipamentos modernos 

                                                 
10Os resultados foram aferidos através dos relatórios disponibilizados pelo: (1) Sítio da Secretária Estadual de 
Saúde do Estado de Goiás; (2) Sítio do Instituto Gerir; (3) Sítio do Hugo; (4) Sítio do Portal da Transparência do 
Estado de Goiás. 
11 As reformas foram realizadas a partir do levantamento de necessidades de melhorias da estrutura física do 
hospital, tendo em vista o melhor acolhimento dos usuários do serviço e o cumprimento dos requisitos de 
humanização do atendimento de saúde, além, da própria segurança do grupo de colaboradores e o atendimento de 
normas técnicas, que antes não estavam sendo respeitadas. 
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Fechamento de forro e pintura de corredores e circulação 

Substituição do grupo gerador antigo por um novo (locado), com potência adequada à demanda 

Instalação de sistema microprocessado para comutação do grupo gerador 

Substituição do comando dos elevadores por quadro de comando microprocessado 
Remoção de instalações elétricas inadequadas, que ofereciam risco de incêndio. Instalação de novos quadros 
elétricos, proporcionando segurança conforme preconiza NR-10 

Tabela 3 – Reformas, adequações e instalações realizadas na estrutura física 
Fonte: Relatório produzido pelo Instituto Gerir, 2016 

 

LEITOS 2012 2013 2014 2015 VARIAÇÃO 

Enfermarias 32 32 32 32 0% 

Reanimação/Trauma 10 10 10 10 0% 

Emergência Clínica 0 0 0 0 0% 

Clínica Médica 30 30 50 50 67% 

Clínica Cirúrgica 38 38 127 127 234% 

Traumatologia 69 69 100 100 45% 

UTI 44 58 57 57 30% 

UTI 14 0 0 0 0% 

Hemodiálise 0 0 1 1 - 

Leitos Auxiliares12 0 0 30 30 - 

TOTAL 237 237 407 407 72% 

Tabela 4 – Capacidade Instalada/Leitos e % de Variação 
Fonte: Portal da Transparência do Estado de Goiás, 2016(Desenvolvida pelo autor) 

 

ÁREA/ATIVIDADE 2012 2013 2014 2015 VARIAÇÃO 

Enfermarias 1728 1476 1482 1482 -14% 

Reanimação/Trauma 6480 12960 12960 12960 100% 

Emergência Clínica 0 0 0 0 - 

Clínica Médica 270 600 1014 1014 276% 

Clínica Cirúrgica 342 1026 3426 3426 902% 

Traumatologia 621 1860 2700 2700 335% 

UTI 149 852 840 840 464% 

UTI* 47 0 0 0 -100% 

Hemodiálise 0 0 144 144 - 

TOTAL 9637 18774 22566 22566 134% 

Tabela 5 – Área/ Atividade: Metas contratadas x Ano e % de Variação  
Fonte: Portal da Transparência do Estado de Goiás, 2016(Desenvolvida pelo autor) 

 
ATENDIMENTOS 2012 2013 2014 2015 VARIAÇÃO 

Procedimentos Cirúrgicos 1110 5760 5760 5760 419% 
Atendimento Ambulatorial 6600 9600 9600 9600 45% 
SADT 39990 184560 184560 184560 362% 
Atos Multidisciplinares 57260 568800 568800 568800 893% 

TOTAL 104960 768720 768720 768720 632% 

Tabela 6 – Atendimentos: Metas contratadas x Ano e % de Variação 
Fonte: Portal da Transparência do Estado de Goiás, 2016(Desenvolvida pelo autor) 

 
                                                 
12 Os leitos auxiliares são reconhecidos pelo CG no 3º Aditivo assinado em 2014, onde a Contratante obriga-se a 
pagar os valores excedentes uso dos leitos auxiliares, por esse motivo eles compõem a capacidade instalada da US, 
mas, não são inseridos em metas de produção. 
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ÁREA/ATIVIDADE 2012 2013 2014 2015 % EXCEDENTE 
Enfermarias 66,70% 343,00% 156,00% 130,00% 74% 

Reanimação/Trauma 55,60% 188,00% 183,00% 146,00% 43% 

Emergência Clínica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 

Clínica Médica 44,10% 171,00% 104,00% 101,00% 5% 

Clínica Cirúrgica 58,90% 138,00% 206,00% 37,80% 10% 

Traumatologia 67,90% 141,00% 88,00% 89,30% -3% 

UTI 126,70% 145,00% 95,00% 96,00% 16% 

UTI* 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 

Hemodiálise 0,00% 0,00% 708,00% 818,50% 663% 

Proc. Cirúrgicos 73,00% 115,00% 141,00% 122,00% 13% 

Atend. Ambulatorial 79,00% 82,00% 157,00% 448,90% 92% 
SADT 86,00% 121,00% 135,00% 137,70% 20% 
Atos Multidisciplinares 192,00% 141,00% 200,00% 208,00% 85% 

Tabela 7 - % de Atingimento das Metas de Produção X Ano 
Fonte: Portal da Transparência do Estado de Goiás, 2016(Desenvolvida pelo autor) 

 
Pelo que se pode apurar, os resultados alcançados pelo Instituto Gerir à frente da gestão 

do HUGO são expressivos, no que diz respeito às metas de produção e aos indicadores de 
desempenho. Sabemos que esse trabalho não abordou todas as frentes e que por esse motivo 
essa conclusão não pode ser estendida, por exemplo, à satisfação do cidadão-cliente, ou à 
qualidade da gestão do corpo funcional. 

3.4 Mecanismos de controle 

A implementação de Organizações Sociais é uma estratégia central do Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Seu propósito mais genérico é 
permitir e incentivar a publicização, ou seja, a produção não-lucrativa pela 
sociedade de bens ou serviços públicos não-exclusivos de Estado. Com efeito, 
a crescente absorção de atividades sociais pelo denominado terceiro setor 
(de serviços não-lucrativos) tem sido uma marca recorrente em processos de 
reforma do Estado nas democracias contemporâneas. 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. 

(CADERNO 2, 1998, p.7). 
 
A formatação da legislação e a implementação de Organizações Sociais no modelo de 

gestão pública do Brasil foi uma das estratégias do PDRAE que se propôs a constituir a geração 
de resultados como estrutura balizadora da mensuração de eficiência e eficácia da gestão 
pública. Mas, ainda hoje a gestão de serviços essenciais por OS é objeto de debate. Em 2012, o 
Ministério Público do Estado de Goiás propôs a abertura de ação civil pública para declaração 
de nulidade de contrato administrativo e imposição de obrigação de fazer e não fazer com 
pedido liminar de tutela antecipada. A ação foi movida contra o próprio Estado de Goiás e 
incluía, também, todas as OS’s que possuíam CG’s firmados na ocasião. O processo apresenta 
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argumentos que sugerem a inconstitucionalidade da gestão de US’s por OS’s e afirma que tal 
estratégia representa um esforço de privatização do serviço público de saúde e a rejeição de 
princípios constitucionais, como a garantia de universalidade do serviço de saúde. A ação versa:  

Em razão disso e das razões que serão expostas adiante, objetiva o Ministério 
Público do Estado de Goiás, com o exercício do poder de ação, obter a 
declaração de nulidade dos contratos de gestão firmados pelo Estado de 
Goiás com organizações sociais para a gerência de equipamentos públicos 
de saúde, bem como impor ao Estado de Goiás obrigação de fazer consistente 
na retomada da prestação direta dos serviços de saúde de média e alta 
complexidade e obrigação de não fazer, consistente na proibição de 
renovação ou prorrogação dos contratos celebrados e na proibição de 
celebração de novos contratos de gestão para a transferência da gerência de 
equipamentos públicos de saúde da forma como hoje celebrados, a fim de 
preservar o direito da sociedade na regular prestação dos serviços de saúde 
e na integralidade constitucional do Sistema Único de Saúde, de resguardar 
o dever de primazia do Estado na prestação dos serviços de saúde, bem como 
de resguardar o patrimônio público e os princípios que regem a 
Administração Pública. 

(AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 2012) 
 
As alegações reverberam os mesmos argumentos apresentados desde a constituição da 

Lei Federal, de 1998, mas, não lograram êxito, tendo em vista o embasamento legal e os 
parâmetros constituintes de CG’s, que por exemplo, versam sobre a obrigatoriedade do 
atendimento universal, da impossibilidade de cobrança pela prestação de serviços ao cidadão-
cliente e da responsabilização do Estado como mantenedor, regulador e auditor dos serviços.  

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou relatório de auditoria operacional, 
realizado em 2012, que tratava, justamente, sobre a transferência do gerenciamento de serviços 
públicos de saúde à OS’s. Os fatores motivadores da auditoria foram inconformidades 
encontradas “na contratação de organizações sociais, tais como: inexistência de contratos de 
gestão, atuação como meras intermediadoras de contratação de pessoal, deficiente prestação de 
contas” (TCU, 2012, p.2). 

A atuação de OS's já foi objeto de diversos processos neste Tribunal, 
normalmente relacionados a fiscalizações de conformidade. Ainda em 1995, 
o Acórdão 112/1995-TCU-Plenário (TC 014.236/1994-0) julgou as contas da 
Associação das Pioneiras Sociais, serviço social autônomo que celebrou 
contrato de gestão com o governo federal para gerenciamento da Rede Sarah 
de Hospitais. No relatório, o Ministro-Relator Carlos Átila Álvares da Silva 
apontou que: O parecer do Senhor Procurador-Geral, Dr. Jatir Batista da 
Cunha, sintetiza os elementos fundamentais do problema central deste 
processo: o aviltamento da assistência médica que as instituições públicas 
deveriam prestar à população; o "naufrágio" destas, abrindo espaço para a 
"mercantilização da doença" pelo setor privado; a demonstração, pela 
Associação das Pioneiras Sociais de que, com base em um novo sistema de 
organização e administração, os hospitais públicos podem assegurar 
serviços de alto nível a custos inferiores aos da "iniciativa privada", 
evidenciando “o acerto desse sistema (do contrato de gestão instituído pela 
Lei nº 8.246/91) em entidade que utiliza recursos públicos”. [...] Já a Decisão 
592/1998-TCU-Plenário firmou o entendimento de que as organizações 
sociais estão submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas da União 
(TCU). Segundo o Ministro-Relator Benjamin Zymler: Decorrência direta e 
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imediata da sujeição das organizações sociais à jurisdição plena do Tribunal 
de Contas da União é a conclusão de que é incontroversa a atuação do 
controle externo por meio da realização de auditorias, apreciação de tomada 
de contas especiais, denúncias, representações, dentre outros procedimentos 
de controle e fiscalização, quanto à aplicação dos recursos públicos 
colocados à disposição dessas organizações, ex vi do disposto no art. 9º da 
Lei n.º 9.637/98. 

(TCU, 2012, p.2) 
 
As conclusões alcançadas pelo TCU em 2012 mudam a perspectiva da avaliação das 

OS’s, que até então, demonstravam preocupações com a constitucionalidade do modelo e que 
a partir desse parecer passa a se debruçar sobre questões que, consideramos, de fato, 
importantes. A preocupação é, agora, o papel desempenhado pelo poder público no momento 
da contratação de uma OS para prestação de serviço. São exemplos disso, questões como:  

a) O processo decisório de transferência do gerenciamento de serviços de 
saúde para entidades privadas demonstra que esta é a melhor opção frente à 
prestação direta do serviço? b) O processo de qualificação e seleção da 
entidade privada é objetivo e garante que seja escolhida a mais apta a prestar 
o serviço? c) A formalização da parceria abrange os critérios necessários 
para garantir a prestação adequada do serviço e o seu controle? d) O 
controle da execução do contrato garante a devida responsabilização pelos 
resultados alcançados e a regular aplicação dos recursos? 

(TCU, 2012, p.3) 
 
Portanto, OS’s serão auditadas, controladas e regulamentadas pelos mecanismos de 

controle desenvolvidos por governos estaduais e municipais, mas, os próprios estados e 
municípios serão alvo de monitoramento e auditoria por parte das instituições legislativa e 
judiciária. Assim, sendo o governo do Estado de Goiás estabeleceu no próprio contrato de 
gestão os mecanismos que julgava necessários para garantir o cumprimento das cláusulas 
antepostas que, também, versa sobre o acompanhamento e avaliação que serão realizadas pela 
contratante, que através da portaria Nº89/2012, de 15/03/2012, criou a Assessoria de Gestão de 
Parcerias com Organizações Sociais (AGPOS), vinculada à Superintendência de 
Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde (SUNAS). A AGPOS comporá uma 
Comissão Unificada de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão (COMACG), que 
terá outros dois representantes, sendo, um da Superintendência de Controle e Avaliação Técnica 
de Saúde (SCATS) e outro, representante da OS.  

O contrato, também, institui que a contratada fornecerá relatórios semestrais à 
COMACG/AGPOS que garantirá a tramitação entre as instituições estaduais ou federais 
(Agências de Regulação, Tribunais de Contas etc.) interessadas, que a qualquer tempo podem 
solicitar pareceres e realizarem auditorias junto à US e à OS. A Agência Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) é reconhecido como o órgão auditor 
máximo, responsável por auditar e regular todo o contrato.  

A cláusula décima apresenta os termos para prestação de contas, estabelecendo que a 
OS deverá apresentar a qualquer tempo ou dentro dos períodos estabelecidos as informações 
solicitadas pela contratante, representada pelas entidades representantes do interesse público. 

A prestação de contas deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 
a) Relatórios contábeis e financeiros. b) Relatório de cumprimento de metas. 
c) Relatórios referentes aos Indicadores de Desempenho e Qualidade 
estabelecidos para a unidade. d) Relatório de custos. e) Censo de origem dos 
usuários atendidos. f) Pesquisa de Satisfação de usuários e acompanhantes. 
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g) Relação de servidores remunerados em razão de exercício de função 
temporária de assessoria ou direção. h) Relatório detalhando a qualificação 
e o estado de conservação dos bens constantes do Termo de Permissão de 
Uso. i) Outras, a serem, definidas, de acordo com o tipo de unidade. j) Todos 
os outros elementos exigidos pelo artigo 21 da RN 007/2011 do TCE/GO 

(CONTRATO DE GESTÃO, 2012, p. 14) 
 
A cláusula 16ª dispõe a respeito das ações de transparência, que possuem caráter 

obrigatório. 
A contratada obriga-se a  manter, permanentemente, no mínimo, as seguintes 
ações de transparência: I) Manter em seu site na internet um portal de 
transparência em que, obrigatoriamente, sejam mostrados: a) o Contrato de 
Gestão e seus eventuais aditivos; b) o seu regulamento de contratação de 
bens e serviços; c) todos os contratos que tenha assinado; d) seus registros 
contábeis, balanços e balancetes e demais demonstrativos contábeis, mensais 
e anuais ou de outras periodicidades; e) relatórios mensais e anuais de suas 
ações e atividades e outros que tenham produzido; f) atas de suas reuniões; 
g) regulamento de contratação de pessoal; h) chamamento público, critérios 
técnicos  e objetivos, para recrutamento e seleção de candidatos; i) 
resultados dos processos seletivos simplificados; j) relação mensal dos 
servidores públicos cedidos; k) relação mensal dos servidores que foram 
devolvidos ao Estado de Goiás; l) relação dos membros da diretoria e das 
chefias de seu organograma; m) pareceres técnicos e jurídicos sobre 
qualquer assunto, ação ou atividade que tenham sido emitidos. II) Toda 
interpelação acerca do serviço público prestado pela contratada, feita por 
autoridade ou por pessoa do povo, deve ser prontamente respondida. 

(CONTRATO DE GESTÃO, 2012, p. 17) 

4 Considerações finais 

Esse trabalho mostrou-se um profícuo gerador de insights e ampliador das perspectivas 
a respeito da complexidade do debate sobre gestão pública contemporânea no Brasil. Por isso, 
sintetizamos indicativos que podem ser considerados fatores de limitação ou potencialização 
da gestão pública. São eles: 1) O modelo de democracia que queremos; 2) As dificuldades 
recorrentes na implementação de um modelo de gestão pública impersonalista, que consiga 
extinguir características patrimonialistas e clientelistas que tanto prejudicam o aparelho estatal 
e, consequentemente, o cidadão-cliente; 3) O aprimoramento dos mecanismos de controle e as 
formas desenvolvidas, para garantia, engajamento e incentivo da sociedade civil no debate 
público de interesse coletivo; 4) O desenvolvimento de outros mecanismos de participação na 
gestão pública, o envolvimento de mais atores e a pluralização do debate em torno de 
perspectivas mais inclusivas, com vistas à ampliação de acesso à cidadania (contemplando 
direitos civis, políticos e sociais); e 5) A criação de estratégias de aplicação dos recursos 
recolhidos junto aos pagadores de impostos que façam jus à alta tributação vigente no território 
brasileiro. 

Esses apontamentos corroboram nossa perspectiva a respeito das inúmeras dificuldades 
encontradas no âmbito da gestão pública brasileira, o desenvolvimento de parâmetros e 
processos adequados às demandas da sociedade civil estiveram permeados por formas de 
patrimonialismo, clientelismo e personalismo. A reforma gerencial, assim como aquelas que a 
precedem, objetiva a redução desses fatores que dificultam a geração de resultados efetivos. As 
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Organizações Sociais – dentre todos os objetivos do PDRAE – se consolidou e ganhou 
amplitude, sendo um objeto de estudo importante para compreensão das oportunidades de 
aprimoramento e desenvolvimento de mecanismos de gestãoque garantam o cumprimento de 
requisitos de accountability democrática e resultem em melhores políticas públicas para o 
atendimento das demandas do cidadão-cliente.  

Os dados apresentados nesse trabalho mostram que o envolvimento de outros atores no 
ciclo de políticas públicas é salutar. OS’s são, em suma, um modelo de gestão dos serviços 
fornecidos ao cidadão-cliente que confirmam essa hipótese. O Estado democrático de direito é 
grande e complexo. As demandas que recaem sobre ele são inúmeras, os processos burocráticos 
do modelo de administração pública brasileira, também são dificultadores de uma gestão 
voltada para desempenho e qualidade. Os resultados encontrados no levantamento realizado no 
HUGO mostram-se positivos. Não localizamos indicadores que apontassem a modalidade de 
gestão por OS’s como inviável, pelo contrário, os índices reforçam-nas. Sabemos que esse 
trabalho não abordou todas as frentes e que por esse motivo essa conclusão não pode ser 
estendida, por exemplo, à satisfação do cidadão-cliente, ou à qualidade da gestão do corpo 
funcional. 

No que diz respeito a participação da sociedade civil no monitoramento e 
acompanhamento dos resultados gerados pela política pública, temos um gap. Mecanismos de 
accountability que ultrapassem a esfera do controle direto do Estado sobre a OS e efetivados 
pela própria sociedade civil, são poucos e frágeis. Entendemos que em alguma medida o 
desinteresse da população por temas da vida pública e política é um fator preponderante, mas 
existe, também, a falta de esforços substanciais do Estado para engajar os indivíduos e efetiva-
los enquanto atores que importam para constituição de políticas públicas. 
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