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Resumo 

O texto analisa as gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) no governo do estado da Bahia que 
adotaram os formatos organizacionais propostos na Reforma Gerencial de 1995. Este trabalho integra 
um estudo maior sobre os governos de esquerda e a reforma. A escolha do caso baiano se justifica pelo 
fato de o estado ter expandido significativamente as parcerias com Organizações Sociais durante as três 
gestões consecutivas do PT, a partir de 2007. Mesmo que durante a campanha eleitoral o candidato 
petista tenha feito duras críticas ao modelo, novas parcerias foram criadas no início do segundo ano de 
governo. Como principais resultados, o estudo identifica os fatores que levaram à adoção das parcerias, 
descreve os principais argumentos do governo para justificar sua decisão, e identifica as estratégias 
utilizadas para minimizar a resistência tanto dos grupos políticos mais à esquerda, quanto da base social 
do partido. De forma complementar, o estudo mapeia os principais atores com os quais governo se 
articulou para obter apoio necessário. 
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1 Introdução 

Este trabalho tem como objetivo compreender a atuação de partidos à esquerda do 
espectro político face à agenda de reformas da gestão pública. Mais especificamente, este 
estudo busca entender as motivações de governos liderados por partidos políticos de esquerda 
ao adotarem políticas para a gestão pública que contrariam os interesses de parte de sua base 
social – o funcionalismo público. Para atingir este objetivo, foi realizado um estudo de caso no 
estado da Bahia, experiência recente que se destaca pela rápida expansão das parcerias com 
Organizações Sociais (OS) durante as gestões do Partido dos Trabalhadores (PT), investigando 
as razões pelas quais o governo expandiu e consolidou parcerias com OS para provisão de 
serviços públicos – política voltada à gestão pública, criticada por aquele partido e que contraria 
os interesses do funcionalismo público.  

A parceria do Estado com Organizações Sociais surgiu dentro do contexto de reforma 
do Estado durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), período 
marcado por diversas iniciativas de políticas de gestão pública, comparativamente a outros 
governos (GAETANI, 2002). Cumpre definir que Organização Social é uma qualificação 
concedida à entidades públicas de direito privado, sem fins lucrativos, com autorização 
específica do poder público para fazer parceria com o Executivo, com a finalidade de gerenciar 
equipamentos e prestar serviços públicos não exclusivos do Estado – aqueles que não envolvem 
o exercício de poder de Estado –, com financiamento integral ou majoritariamente estatal 
(MARE, 1997) por meio de dotação orçamentária. O modelo consiste em separar as funções de 
financiamento e execução de serviços públicos por meio de contratos assinados pelos governos 
com organizações sem fins lucrativos, com base em metas, indicadores de desempenho, ações 
e prazos pré-estabelecidos em comum acordo. 

O surgimento das Organizações Sociais refletia tanto tendências internacionais, quanto 
a expansão da participação da sociedade civil organizada na gestão pública a partir da 
redemocratização, como, ainda, as dificuldades encontradas pelos governos na prestação direta 
de serviços públicos (MILLS, 1998; GRAEF e SALGADO, 2012). Essas dificuldades decorrem 
da rigidez da estrutura normativa da Administração Pública, que conta com regime único de 
pessoal, rigidez nas regras de compras e contratações, além de formas de gerenciamento iguais 
para todo seu conjunto de órgãos e entidades, independentemente das competências que cada 
um exerce. Outro fator relevante foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, 
que impôs limites à despesa com pessoal em cada esfera de governo e em cada poder.   

A Organização Social não integra o aparelho do Estado, portanto não é regida pelas 
normas da Administração Pública brasileira. Barbosa e Elias (2010), ao analisarem as parcerias 
do estado de São Paulo com Organizações Sociais de Saúde, concluíram que o desempenho das 
OS é influenciado principalmente pela autonomia administrativa e financeira frente ao processo 
de aquisição de bens e serviços, bem como na contratação de recursos humanos. Frente à 
autonomia das OS, é imprescindível que o Estado tenha competência técnica e política para 
formular os contratos de gestão e exercer a coordenação dos contratos em vigor, identificando 
e cobrando a responsabilidade da entidade diante de qualquer irregularidade, visando sempre 
ao aprimoramento da parceria. 

Todavia, mesmo com os esforços para modernizar a gestão pública brasileira, é sabido 
que, até mesmo na gestão do presidente FHC, houve várias barreiras – principalmente políticas, 
econômicas e de cunho ideológico – que dificultaram a implementação do modelo, 
principalmente no âmbito federal. Uma dessas barreiras foi travada junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), em 1998, quando o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN, 1923), 
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visando barrar a utilização do modelo. O julgamento foi concluído em abril de 2015, quando a 
Corte considerou que a Lei de OS (Lei Federal nº 9.637/98) é compatível com a Constituição 
Federal, merecendo, entretanto, algumas correções pontuais. Até a conclusão do julgamento, o 
modelo OS era permeado de insegurança jurídica, uma vez que a decisão do STF poderia 
resultar na imposição de regras da Administração Pública ao modelo – o que o descaracterizaria 
por completo – ou até mesmo na sua extinção.  

A exemplo dos partidos políticos que encaminharam a ADIN, os partidos localizados à 
esquerda do espectro político brasileiro, desde o início, criticaram a parceria com OS alegando 
ser uma solução neoliberal que oculta uma forma de privatização, além de ser um meio de 
legitimar o setor privado na prestação de serviços, diminuindo a responsabilidade do Estado na 
provisão dos serviços públicos. Nesse grupo de partidos, os que se colocam como defensores 
dos direitos trabalhistas e sindicais – especialmente aqueles que têm por base a defesa dos 
interesses dos servidores públicos –, são ainda mais críticos por julgarem que tais iniciativas 
representam uma ameaça à burocracia pública.  

Divergindo da reação inicial contrária ao modelo, verifica-se, ao longo do tempo, que 
as OS vêm ganhando espaço nas esferas subnacionais, independentemente da orientação 
política e ideológica do governo. Além da Lei Federal de OS, datada de 1998, em 2013, 21 
estados, o Distrito Federal e mais de 40 municípios possuíam legislações próprias que regulam 
parcerias com OS (PUBLX, 2009). Dos 21 estados, 6 criaram a lei durante governos liderados 
por partidos de esquerda. Já na esfera municipal, 15 leis foram criadas por tais governos. Assim, 
mesmo com críticas e resistências, não são raros os casos de governos liderados por partidos de 
esquerda que iniciam o processo de parceria com OS.  

A contribuição desta pesquisa reside na aproximação de dois debates ainda pouco 
estudados em conjunto. Um posto a partir da Administração Pública, sobre a possibilidade de 
o Estado utilizar a parceria com atores não estatais para provisão de serviços públicos. E, o 
outro, posto a partir da lente política, de modo a entender as motivações e interesses políticos 
de partidos de esquerda na implementação dessas formas de parcerias. Assim, este estudo 
contribui para o debate ao intrincar ao tema de gestão pública o debate político. Para Ferlie et 
al. (2003), esta é uma das principais lacunas dos estudos da área. 

2 Panorama da disseminação das Organizações Sociais 

A Lei federal nº 9.637/98, que trata das Organizações Sociais no âmbito federal, prevê, 
em seu artigo 15, a criação de legislações estaduais, distrital e municipais análogas. Nesse caso, 
as entidades que desejem firmar contrato de gestão na esfera subnacional devem se qualificar 
como Organização Social no ente federado e atender às exigências da lei específica – o que de 
fato veio a se concretizar nos anos posteriores (BRASIL, 2007b). 

Ressalta-se que a lei federal, por ser restrita àquela jurisdição, serve apenas de inspiração 
“principiológica” para os demais entes da federação, que, fazendo valer a sua competência 
federativa, podem editar normas próprias sobre a matéria (CUNHA et al., 2015, p. 10). Assim, 
mantendo-se os princípios norteadores do modelo, foram sendo criadas legislações específicas 
que melhor atendessem às características de suas localidades, inclusive expandindo ou 
restringindo as áreas de atuação das OS se comparadas àquelas previstas na lei federal. Uma 
evidência desse fenômeno é o surgimento de legislações centradas nas Organizações Sociais de 
Saúde. 

No tocante às legislações estaduais, tem-se, ao todo, 21 estados mais o Distrito Federal 
com legislações próprias que regulam parcerias com OS. O Pará foi o primeiro estado a editar 
legislação, em 1996, ou seja, antes mesmo da própria legislação federal, seguido por Bahia e 
Ceará, em 1997. Os estados do Acre, Minas Gerais e Rio Grande do Sul optaram por não editar 
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legislação de OS e, em vez disso, criaram o arcabouço legal para regulamentar a qualificação e 
parceirização com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs)1. Porém, 
nos casos específicos do Acre e de Minas Gerais, as legislações de OSCIP possuem 
praticamente as mesmas características e funções que as de Organizações Sociais (PACHECO, 
2013; MARTINS e LEVY, 2011). 

Abaixo, apresenta-se a relação dos estados que criaram suas próprias leis de OS, a data 
da criação do marco legal, o partido político do governador à época da criação da lei e a 
coligação que o elegeu. Nota-se que os casos em que a lei foi criada por governos liderados por 
partidos políticos de centro-esquerda estão em destaque. 

 
Estado Marco Legal Partido Político do 

Governador à época 
da criação da Lei 

Coligação 

Pará Lei nº 5.980 de 19 de julho de 1996, 
alterada pela Lei 6.773, de 23 de 
agosto de 2005 

PSDB PSDB, PFL2, PDT, PTB, 
PSB, PPS, PCB 

Bahia Lei nº 7.027 de 29 de janeiro de 
1997, alterada pela Lei nº 8.647 de 
29 de julho de 2003 

PFL PFL, PPB, PTB, PTN, PST 

Ceará Lei nº 12.781, de 30 de dezembro de 
1997 

PSDB PSDB, PDT, PTB 

Maranhão Lei nº 7.066 de 03 de Fevereiro de 
1998 

PFL PTB, PST, PFL, PC do B, 
PRP, PSD, PRTB, PSDC, 
PL, PSC, PMDB, PSL 

São Paulo Lei nº 846 de 4 de junho de 1998 PSDB PSDB, PTB, PSD, PV 
Espírito 
Santo 

Lei Complementar nº 158 de 02 de 
julho de 1999, alterada pela Lei 
Complementar 416, de 29 de 
outubro de 2007 

PSDB PPB, PSDC, PSDB, PV, PL, 
PFL 

Distrito 
Federal 

Lei 2.415 de 6 de julho de 1999, 
alterada pela Lei 4.081, de 04 de 
janeiro de 2008 

PMDB PPB, PRP, PT do B, 
PRONA, PSD, PMDB, PST, 
PRN 

Pernambuco Lei nº 11.743 de 20 de janeiro de 
2000 

PMDB PPB, PMDB, PST, PTN, 
PFL, PV, PSDC, PL 

Mato Grosso 
do Sul 

Lei nº 2.152 de 26 de outubro de 
2000, alterada pelas leis 4.640 de 24 
de dezembro de 2014 e 4.698 de 20 
de julho de 2015  

PT Sem coligação 

Amapá Lei 0599, de 25 de abril de 2001  PSB PT,  PSB, PAN,  PPS,  PV, 
PCdoB,  PRP 

Acre   Lei nº 1.428, de 02 de janeiro de 
2002.  
 

PT  PT, PDT, PSL, PPS, PSB, 
PSDB, PT do B, PC do B, 
PV, PMN, PL, PTB.  

Sergipe Lei 5.217 de 15 de dezembro de 
2003, alterada pela Lei 5.825 de 16 
de março de 2004 

PFL PPB, PDT, PST, PPS, PFL, 
PHS, PSD, PTdoB 

                                                 
1 A Organização da Sociedade Civil de Interesse Púbico (OSCIP) foi criada por meio da Lei nº. 9.790, de 23 de 
março de 1999. A OSCIP, apesar de bastante semelhante com a Organização Social sob o ponto de vista jurídico 
e administrativo, tem uma diferença conceitual na sua aplicação. Enquanto o modelo OS deveria ser aplicado para 
aqueles serviços já prestados pelo Estado, em que se requer maior flexibilidade e agilidade de gestão, o modelo 
OSCIP serve para as entidades que já desempenham serviços públicos ou de interesse coletivo e que o Estado 
resolve apoiar ou fomentar (Alcoforado,2010). 
2 O Partido da Frente Liberal (PFL) foi redundado em 28 de março de 2007, se tornando Democratas (DEM). 
Neste trabalho iremos referir ao partido como PFL. 
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Minas 
Gerais  

Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 
2003, regulamentada pelo Decreto 
nº 46.020, de 09 de agosto de 2012 

PSBD  PSDB, PPB, PSL, PTN, PFL, 
PAN, PRTB, PHS, PV 

Mato Grosso Lei Complementar 150, de 08 de 
janeiro de 2004 

PPS3 PPS, PFL, PPB, PSC, PSD, 
PV, PTN, PAN, PSDC, 
PRTB, PRN, PTdoB 

Santa 
Catarina 

Lei 12.929, de 04 de fevereiro de 
2004, alterada pela Lei 13.343, de 10 
de março de 2005, e pela Lei 13.720, 
de 2 de março de 2006 

PMDB PMDB, PSDB 

Rio Grande 
do Norte 

Lei Complementar 271, de 26 de 
fevereiro de 2004. 

PSB PSB, PGT, PST 

Piauí Lei Ordinária 5.519 de 13 de 
dezembro de 2005 

PT PT, PTN, PCdoB, PL, 
PTdoB, PAN, PCB, PMN 

Goiás Lei 15.503, de 28 de dezembro de 
2005. 

PSDB PPB, PSL, PST, PSC, PFL, 
PAN, PSDC, PRTB, PHS, 
PSD, PRP, PSDB 

Rio de 
Janeiro  

Lei 5.498 de 07 de julho de 20094 PMDB PP, PTB, PMDB, PSC, PL, 
PAN, PMN, PTC, PRONA 

Tocantins Lei 2.472 de 07 de julho de 2011, 
regulamentada pelo Decreto nº 
4.353 de 14 de julho de 2011 

PSDB PSDB, DEM, PRB, PTB, 
PTN, PSC, PR, PRTB, PMN, 
PTC, PV, PTdoB 

Paraíba  Lei 9.454 de 06 de outubro de 2011 PSB PSB, PSDB, DEM, PDT, 
PPS, PTC, PV, PTN, PRP 

Paraná Lei Complementar nº140 de 14 de 
dezembro de 2011 

PSDB PSDB, DEM, PSB, PP, PPS, 
PTB, PMN, PHS, PTC, 
PSDC, PRP, PTN, PSL, PRB 

Rondônia Lei 3.122 de 10 de julho de 2013 PMDB PMDB, PDT, PcdoB, PRTB 
Amazonas Lei 3.900 de 12 de julho de 2013 Se elege pelo PMN e no 

primeiro ano de 
governo se filia ao PSD 

PRB,PP, PTB, PMDB, PTN, 
PSC, DEM, PRTB, PHS, 
PMN,  PTC, PRP, PCdoB 

Quadro 1Marco legal das OS Estaduais, partido político e coligação - por ordem cronológica de aprovação da lei.  
Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais, 2013. 

 
De acordo com o quadro, nota-se que, dos 21 estados e o Distrito Federal que criaram 

suas leis próprias, dez criaram-nas durante o governo FHC (até o final de 2002) e 12 durante as 
gestões de Lula e Dilma Rousseff. Também é possível verificar que os estados do Mato Grosso 
do Sul, Amapá, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba criaram suas leis no período 
em que eram governados por partidos de centro-esquerda (PT, PSB e PPS). 

                                                 
3 Durante a elaboração da pesquisa houve vários questionamentos acerca da “classificação” do PPS, uma vez que 
o partido aparentava mover-se ao centro do espectro político partidário. Durante a gestão 2003-2006, apesar de o 
partido ter apoiado o candidato José Serra e ter contribuído para a derrota do PT no município de São Paulo, em 
Belo Horizonte o PPS contribuiu para a vitória de Fernando Pimentel (PT). Em Porto Alegre o partido derrotou o 
PT, porém, nesse caso, o candidato eleito do PPS era um nome de origem de esquerda. Especificamente sobre o 
PPS e o governo Blairo Maggi em Mato Grosso na gestão 2003-2006 (período em que a lei de OS foi editada no 
estado), é possível verificar uma aproximação com o PT. Blairo foi eleito governador de Mato Grosso pelo PPS 
em 2002 e, naquele ano, o partido teve Ciro Gomes como candidato à Presidência da República. No segundo turno 
das eleições presidenciais de 2002, o PPS apoiou o candidato Lula. Já em 2006, Blairo saiu do PPS para apoiar a 
reeleição de Lula. Diante desse panorama, principalmente da aproximação do governador de Mato Grosso com o 
PT e com o Lula, decidimos manter o PPS como partido político localizado no centro-esquerda do espectro político 
partidário. 
4 O estado do Rio de Janeiro possui uma lei específica para cada área de atuação da Organização Social. Para a 
elaboração do quadro, foi utilizada a primeira lei. Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2009.  
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Já no âmbito municipal, de acordo com uma pesquisa do Instituto Publix (2009), havia 
43 municípios com leis próprias de OS em 2009. Desses, 15 eram governados por partidos de 
centro-esquerda. Sobre esse dado, é importante frisar que ele já não reflete a realidade brasileira, 
diante do avanço da adoção do modelo pelos municípios brasileiros após 2009. Sabe-se também 
da existência de municípios que criaram leis de OS antes da divulgação da pesquisa, mas que 
não foram incluídos na relação apresentada.  

Importante notar que o fato de estados e municípios possuírem leis específicas que 
tratam da qualificação de organizações sociais não garante que esses entes federados possuam 
contratos de gestão ativos com OS.  Atualmente, dados recentes da Pesquisa de Informações 
Básicas Estaduais (IBGE, 2013) comprovam o avanço do modelo: em 2013, 16 estados e o 
Distrito Federal utilizavam a parceria com organizações sociais para prestação de serviços na 
área da saúde. São eles: Amazonas, Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, 
Mato Grosso e Goiás.  

No âmbito do governo federal, após dez anos de congelamento do modelo – com 
tentativas de impor regras burocráticas e criação de modelos alternativos –, entre meados de 
2013 e 2014, o governo qualificou quatro Organizações Sociais, duas vinculadas ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – 
EMBRAPII – e o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias – INPOH) e duas 
ao Ministério da Educação (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos – Cebraspe e o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont - 
IEPASD).  

Já nas esferas subnacionais, os autores que analisam a adoção das Organizações Sociais 
afirmam que o fator determinante foi sua condição econômica e financeira, principalmente em 
relação ao cumprimento da Lei Camata e da Lei de Responsabilidade Fiscal (ABRUCIO, 2005; 
ABRUCIO e GAETANI, 2006). Além dos limites de despesa com pessoal, Abrucio e Gaetani 
(2006) apontam outros cinco fatores que impulsionaram as reformas no âmbito estadual: i) crise 
financeira dos governos estaduais e construção de uma coalizão e de instituições pró-ajuste 
fiscal; ii) propagação das ideias do New Public Management pós-1995; iii) disseminação de 
boas práticas e inovações administrativas pelo Brasil; iv) fortalecimento de fóruns federativos 
interestaduais, como o Conselho de Secretários Estaduais de Administração (Consad); e v) o 
processo de construção de rede entre União e estados em prol do PNAGE – Programa de Apoio 
à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal. 

Somado a esses fatores, as áreas em que incidem as Organizações Sociais também 
parecem importar. Nos estados que adotaram o modelo, as OS se expandiram mais nas áreas 
que demandam grande quantidade de pessoal, ou de pessoal com qualificação específica. No 
primeiro caso, está a saúde, uma política finalística que é intensiva em mão de obra e necessita 
de um enorme número de servidores para prestar esse serviço de forma universal e de qualidade. 
No segundo caso está a área da cultura – principalmente nos setores específicos de museus, 
orquestras e iniciativas culturais específicas – que precisa de qualificações específicas e 
dinamismo na contratação de profissionais.  

Para fins deste trabalho, mais importante que analisar o momento político da criação do 
marco legal – uma vez que a criação da Lei não garante que a parceria entre governo e 
Organização Social se efetivará –, é investigar o período em que os governos apostaram na 
implementação do modelo como uma estratégia para entregar novos serviços públicos para a 
população. Ou seja, interessa-nos estudar o momento político da assinatura de novos contratos 
de gestão com OS por governos liderados por partidos políticos próximos às causas do 
funcionalismo público. 

Alguns exemplos de expansão da parceria com OS por governos liderados por partidos 
políticos tradicionalmente contrários ao modelo são o município de São Paulo, na gestão 
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Haddad (PT), e os estados da Bahia e de Pernambuco, nos governos atuais. Interessa aqui 
ressaltar que há várias maneiras de lidar com a “herança das OS” criadas em governos 
anteriores, quando assumem governos de centro esquerda. O modelo pode ser alterado e ver 
reduzida a sua flexibilidade, pode ser pressionado por controles de insumos ou de 
procedimentos, pode ser inviabilizado por corte nos recursos – apesar de declarações sobre sua 
continuidade. Por outro lado, o modelo pode ser criticado e depois adotado (PACHECO, 2013).  

O estado da Bahia, foco do presente estudo, destaca-se pela rápida expansão da rede de 
saúde por meio de Organizações Sociais durante os governos do PT, a partir de 2007. Após um 
longo período como oposição, em 2006, o candidato do PT ganhou as eleições e, durante o 
primeiro governo petista (2007-2011), houve a qualificação de treze OS e a assinatura de oito 
novos contratos de gestão. Em 2015, no início da terceira gestão consecutiva do PT, o governo 
do Estado somava 36 contratos de gestão em vigor. Importante notar que, além da expansão da 
parceria com OS, o governo PT iniciou outras formas de parceria na área da saúde, como a 
Parceria Público-Privada e Fundação Estatal e, mais recentemente, os consórcios públicos. 

3 Metodologia  

Com o intuito de conhecer as motivações e interesses de governos liderados por partidos 
de esquerda ao expandirem e consolidarem parcerias com Organizações Sociais, utilizou-se 
como método de pesquisa o estudo de caso, uma análise exaustiva e profunda para gerar 
conhecimento acerca de um tema. De acordo com Yin (2001), apesar da limitação do estudo de 
caso em generalizar seus resultados, é uma estratégia válida pois consiste numa lógica de 
planejamento adequada ao problema de pesquisa e às suas circunstâncias, possibilitando 
incorporar abordagens específicas no exercício de coleta e análise dos dados. 

Quanto à classificação, este estudo assume aspecto exploratório, tendo em vista que não 
se verificou a existência de estudos empíricos que analisam flexibilidade de gestão e 
desempenho. Ao mesmo tempo, esta pesquisa é classificada como descritiva, por expor 
características de determinada população ou fenômeno e por visar descobrir a existência de 
associações entre variáveis (GIL, 2002). A escolha pela unidade de análise levou em 
consideração o fato de o estado da Bahia, durante as três gestões do Partido dos Trabalhadores 
(2007-2010; 2011-2014 e 2015-2018) terem expandido o modelo de forma bastante 
significativa. 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram divididas em primárias e 
secundárias. Para a obtenção dos dados primários, realizou-se entrevistas semiestruturadas com 
a) políticos e gestores públicos da gestão que expandiu o modelo (2007-2010) e da atual gestão 
(2015-2018) e b) representantes sindicais. Ao todo foram realizadas dez entrevistas, entre os 
dias 5 e 9 de outubro de 2015, das quais participaram o chefe de gabinete da Secretaria de 
Administração; o diretor, coordenador e gestores da Coordenação de Programas de Parceria; 
gestores da Diretoria da Rede Própria sob Gestão Indireta da Secretaria de Saúde; e o ex-
secretário de Saúde do Estado. Também foram entrevistados o presidente do Sindicato dos 
Médicos da Bahia (SINDMED – BA) e um funcionário do Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde – BA).  

Importante destacar que a seleção dos sindicatos se deu pela análise do que foi vinculado 
na mídia escrita no período de expansão das parcerias com OS. Foram escolhidos os que tiveram 
um posicionamento mais crítico ao modelo.  

Os dados secundários, por sua vez, foram obtidos através de pesquisa documental e 
bibliográfica, sendo que esta última teve o intuito de recolher informações, experiências e 
conhecimentos prévios acerca do objeto de estudo (CERVO E BERVIAN, 2003). Já a pesquisa 
documental foi realizada principalmente por meio de consultas a documentos oficiais (Diário 
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Oficial, Programas de Governo, informes internos, relatório de gestão, sites institucionais e 
estudos disponibilizados in loco ou em sítio da internet), legislações federal e estaduais, 
doutrinas e jurisprudências sobre o tema e matérias veiculadas na imprensa. 

4 Análise do Caso da Bahia  

4.1 Governo PFL e a adoção das Organizações Sociais na Bahia  

Para compreender a expansão das parcerias com Organizações Sociais a partir de 2007, 
é necessário recuperar a trajetória e o contexto de adoção do modelo desde meados da década 
de 1990. Assim como nas outras esferas da federação, o estado da Bahia iniciou naquele 
momento um movimento de disciplina fiscal e controle das contas públicas. 

O início da década de 1990 foi marcado pelo retorno de Antônio Carlos Magalhães 
(ACM) ao governo do Estado. De 1991 até 2006, o estado foi governado por aliados de ACM, 
a começar pelo próprio, seguido por outros cinco governadores que, pelo menos na época em 
que foram eleitos, integravam o PFL. Tal retorno, de acordo com Borges (2000), trouxe para o 
centro da agenda do governo iniciativas pautadas pela visão de modernidade e ajuste fiscal, cuja 
tônica era deixar o Estado enxuto e eficiente.  

Em 1996 o governo da Bahia lançou o Programa Estadual de Desestatização (PED) 
pautado na privatização e terceirização de atividades meio e de alguns hospitais novos da rede 
estadual. Esta última ação foi justificada pela “necessidade de ampliar a oferta de serviços, 
buscar maior flexibilidade da gestão e reduzir as dificuldades relacionadas à contratação de 
profissionais” (BAHIA, SESAB, 2001, apud PINTO, 2004). Por estar atrelada à lei federal, de 
acordo com Pinto (2004), não houve tramitação na Assembleia Legislativa nem registro de 
discussão no Conselho Estadual de Saúde. 

Antecipando-se ao Programa Nacional de Publicização, o Governo do Estado instituiu 
o Programa de Incentivo às Organizações Sociais (Lei Estadual nº 7.027, de 29 de janeiro de 
1997). Depois de aprovado, o Programa sofreu inúmeras resistências para ser efetivamente 
implementado nas gestões do PFL. No final de 2006, o governo possuía trinta Organizações 
Sociais qualificadas e sete contratos de gestão em vigor. Desses sete, cinco eram na área da 
saúde – quatro hospitais da capital e um no interior. 

 Na disputa eleitoral de 2006, a coligação “A Bahia de Todos Nós”, liderada pelo Partido 
dos Trabalhadores, lançou o candidato Jaques Wagner - sindicalista e fundador do PT e da CUT 
no estado da Bahia. Em meio a duras críticas ao governo PFL, o Programa de Governo do 
candidato apontava a necessidade de alterar a força política do Estado “para superarmos o ciclo 
de mandonismo e incompetência administrativa que marcaram os últimos 16 anos e iniciarmos 
um novo período histórico” (A BAHIA DE TODOS NÓS, 2006, p. 3). Especificamente sobre 
a área da saúde, de acordo com o Programa de Governo, a saúde do estado era “caracterizada 
por elevada concentração de poder, pela concentração dos recursos existentes, pelo 
clientelismo, pelo favorecimento político e de grupos privados e pela privatização dos serviços 
públicos de saúde” (A BAHIA DE TODOS NÓS, 2006, p. 15). Para reverter esse quadro, 
Jaques Wagner comprometeu-se a construir dois novos hospitais, expandir um e concluir as 
obras de um outro – sem se referir a parcerias, deixando entender que seriam geridos pela 
administração direta. 

4.2 O governo PT e a expansão das parcerias   
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 A situação da saúde pública agravou-se logo nos primeiros meses de governo PT. Em 
2007, a Bahia possuía menos da metade de leitos de internação hospitalar recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde e, devido ao número insuficiente de médicos no sistema 
público, o atendimento era deficiente e insatisfatório. À época, o secretário estadual de saúde 
reconheceu que os hospitais públicos estaduais eram insuficientes para atender a demanda e 
colocou as condições de saúde do estado entre as quatro piores do país.  

Como solução para a crise instalada, o Estado apostou na diversificação dos modelos de 
prestação dos serviços. Em quatro anos, o Governo da Bahia expandiu a parceria com 
Organizações Sociais, foi um dos estados pioneiros a utilizar o modelo Fundação Estatal, e 
criou a primeira Parceria Público-Privada em saúde do país. O modelo OSCIP também foi uma 
alternativa pensada pelo governo, mas a ideia não foi adiante, pois a consultoria contratada pela 
Secretaria de Saúde concluiu que, para as necessidades e expectativas do governo, o modelo 
não era viável. Além da política de parceria, a administração direta também foi fortalecida com 
a realização de concurso público e a elaboração de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
para os profissionais da área. 

No que tange o orçamento do estado, a Bahia teria dificuldade em expandir os serviços 
de saúde por meio da administração direta. O Estado manteve-se dentro dos limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, porém sempre muito próximo do limite prudencial (quando o governo 
atinge 95% do limite estipulado). Ao ultrapassar o limite prudencial imposto pela Lei, ao 
executivo estadual ficam vedadas a concessão de reajuste salarial; criação de cargo, emprego 
ou função; alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa; admissão ou 
contratação de pessoal, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 
servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 

Essa impossibilidade de contratação por parte do Estado restringia a ampliação da rede 
de saúde. Nesse contexto, a parceria com Organizações Sociais seria uma opção viável na 
medida em que o gasto de pessoal das OS não é contabilizado para fins da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Em outras palavras, a parceria com OS permite que o Estado amplie 
sua rede sem que haja impacto nos limites definidos pela LRF. Em entrevista, o então secretário 
de saúde foi enfático ao afirmar que o Estado não conseguiria expandir a rede de saúde 
exclusivamente pela administração direta. 

As outras características e particularidades das Organizações Sociais que influenciaram 
a decisão do governo da Bahia foram a não exigência de concurso público para contratação de 
pessoal e a realização de compras sem submissão às regras da Lei 8.666, aplicável à 
administração direta, autárquica e fundacional. No que tange à primeira característica, foi 
consenso que a não exigência de concurso público impacta positivamente na agilidade do 
processo de contratação e também no compromisso e engajamento do funcionário. A percepção 
geral dos entrevistados é de que a mensuração do desempenho e o fato de a OS não oferecer a 
estabilidade garantida aos servidores públicos fazem com que os funcionários das OS tenham 
um compromisso maior com o serviço prestado. Já a não aplicação da Lei 8.666 possibilita que 
as Organizações Sociais tenham mais agilidade e economicidade nos processos de compra e 
manutenção de pequenos equipamentos e materiais. 

Os atores políticos entrevistados foram unânimes ao enfatizar que nunca houve uma 
decisão política acerca de um modelo de parceria específico. A estratégia do governo, segundo 
as entrevistas, foi diversificar a gestão – por meio de OS, PPP e Fundação Estatal - de acordo 
com as necessidades e os desafios específicos de cada situação em análise. Para o então 
secretário de saúde, dadas as restrições que as regras da administração pública impõem aos 
governos subnacionais, “a saída é utilizar as parcerias”.  

Sobre a mudança de posicionamento do partido em relação à parceria com Organização 
Social, um político entrevistado afirmou que, “em políticas públicas, o ator toma decisão a partir 
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da posição em que ele ocupa”. Para justificar seu argumento, o entrevistado utilizou o caso da 
ADIN impetrada pelo PT e pelo PDT: 

O fato de o PT e o PDT terem interpelado judicialmente o modelo OS por meio da ADIN 
não quer dizer que posteriormente ele não pudesse adotar o modelo. Naquele momento, o PT 
não tinha os elementos fundamentais para verificar a importância dos modelos de parceria no 
contexto da administração pública. Naquele momento e naquele contexto, o Brasil era outro, e 
ele (o PT) não tinha outro elemento: ele não tinha sido governo, não tinha tido a experiência de 
governar ainda. Da posição que ele estava, ele não entendia que era a decisão mais correta. Mas, 
ao assumir o governo, ele passa a ter outros elementos de convencimento e passa justamente a 
adotar o modelo com bastante pujança, eu diria. 

Os sindicalistas entrevistados corroboram essa afirmação concluindo que houve uma 
clara mudança no discurso do PT quando o partido era oposição e quando assumiu o governo 
baiano. À época, o presidente do Sindicato dos Médicos relatou ter ficado surpreso com o novo 
posicionamento de Jaques Wagner, visto que o governador é ex-sindicalista: “o cara quando 
era sindicalista tinha uma concepção, aí ele passa a ser governo e muda totalmente”. De forma 
complementar, o entrevistado afirmou que “o PT assumiu claramente a bandeira que os outros 
governos estavam construindo e apoiando”. 

Os entrevistados vinculados à Coordenação de Programas de Parceria lembraram que, 
no início do governo Wagner, havia uma certa incerteza acerca do futuro das Organizações 
Sociais, dado que o PT sempre foi resistente ao modelo e também pela parceria ser bastante 
incipiente em 2007 – havia apenas sete contratos de gestão em vigor. A expansão das parcerias 
não ocorreu logo que Jaques Wagner assumiu o governo, “foi acontecendo aos poucos, os 
problemas foram chegando e viram que a solução era essa”, afirmou um funcionário da 
coordenação. Ainda para o entrevistado, “coisas não foram planejadas, o governo não se 
programou”. Ao analisar essas falas, percebemos que não houve uma decisão política a respeito 
das políticas de parceria. 

Além dos quatro novos hospitais e dos equipamentos reformados e ampliados, em 2014 
o governo transferiu um hospital da administração direta para OS (o Hospital Manuel Victorino, 
localizado em Salvador) e vem transferindo alguns dos hospitais terceirizados para serem 
gerenciados por OS. Para os entrevistados, não faz sentido o governo manter os equipamentos 
terceirizados “com empresas privadas e lucrativas”, sendo que o Estado possui legislação 
específica de OS. No quadro a seguir é possível verificar a distribuição dos equipamentos de 
saúde do Estado de acordo com o de modelo de gestão e o tipo da unidade: 

 
Gestão Direta (35) 21 hospitais 

4 Unidades de Emergência 
10 Centros de Especialidades 

Organização Social (18) 15 hospitais 
2 UPAs 
I Unidade de Emergência 

Parceria Público Privado – PPP (3) 2 hospitais 
1 Centro de Diagnóstico de Imagem 

Fundação Estatal (1) Saúde da Família 
Terceirizados (2)  2 hospitais  

Quadro 02 – Gestão da rede de Saúde Pública da Bahia. 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Elaboração própria. 

Durante o primeiro governo de Wagner (2007-2010) houve a qualificação de treze 
Organizações Sociais e a assinatura de oito novos contratos de gestão nas áreas da saúde, 
cultura, educação e agricultura. Já na segunda gestão (2011-2014), o Governo do Estado 
qualificou quarenta e seis OS e assinou dezenove novos contratos de gestão. Na atual gestão, 
terceiro governo consecutivo do PT na Bahia, o governador Rui Costa (2015-2018) tem 
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expandido tanto o número de unidades gerenciadas por Organizações Sociais quanto o número 
de tipos de modelos de gestão. 

Contrariando as expectativas, em nenhum momento a liderança e a vontade política do 
governador para melhorar a saúde pública foram apontadas como fatores determinantes da 
expansão das parcerias com as Organizações Sociais. De acordo com os entrevistados, a 
expansão das Organizações Sociais nessas proporções não foi planejada. Pode-se inferir que a 
parceria não teve visibilidade na agenda de governo, principalmente pelo fato de não ter havido 
um envolvimento direto do governador. 

Percebeu-se que essa estratégia resultou na diminuição do papel de articulador político 
do governador e também na redução do diálogo interno com os diferentes grupos que compõem 
o governo – visto que o governo não possuía uma política específica para defender. Mesmo 
com essa baixa interlocução e diálogo, foi identificado que os modelos de parceria de gestão 
não sofreram resistências dos diferentes grupos, uma vez que o governo tinha “uma boa relação 
com os prefeitos e deputados estaduais”. 

Em outra perspectiva, o amplo apoio político identificado pode ser resultado da extensa 
aliança política formada no período eleitoral e da distribuição de cargos aos aliados políticos. 
Em 2007, no início da gestão, Jaques Wagner tinha o apoio de onze partidos políticos. Essa 
ampla base de apoio justificava-se pelo interesse na vitória eleitoral e em tirar o grupo opositor 
do poder. Como é de praxe na política brasileira, parte do apoio desses partidos foi retribuído 
por meio da distribuição de cargos em Secretarias de Estado. Essa distribuição ficou bem 
evidente no início do governo, quando os partidos apoiadores do então candidato foram 
contemplados com quatorze das dezenove secretarias estaduais. Sob esse prisma, os grupos 
partidários que tenderiam a fazer oposição à política de parceria eram os mesmos que haviam 
sido beneficiados com cargos políticos. Assim, a resistência desses partidos foi minimizada 
pelo fato de eles agora comporem o governo. Em resumo, a coalizão resultou na 
governabilidade. 

A análise das entrevistas indica que o então Secretário de Saúde teve papel fundamental 
na condução da expansão das parcerias. Era o Secretário – junto com o Secretário de 
Administração – que ia à imprensa justificar a adoção de um ou outro modelo, e também era 
ele quem dava declarações oficiais a respeito do tema. Na visão do sindicalista entrevistado, as 
ações conduzidas pela Secretaria de Saúde estavam intimamente alinhadas com as concepções 
e princípios defendidos pelo então secretário - a entrega dos hospitais públicos para empresas 
privadas.   

O distanciamento do governador do modelo OS pode ser interpretado como uma 
estratégia do governo para minimizar a resistência das alas mais à esquerda do PT e dos partidos 
aliados. Neste enfoque, o governador não assume e não defende publicamente a política de 
gestão e delega o papel de empreendedor da política para o Secretário de Saúde, que minimiza 
a adoção da política de parceria com o discurso de que nunca houve uma decisão política acerca 
do modelo, e que ele é utilizado de forma incremental e em casos específicos.    

Porém, a expansão das parcerias não foi isenta de conflitos com as corporações de 
classe. De acordo com entrevistas, documentos e reportagens vinculadas na imprensa local, a 
grande resistência à expansão das parcerias com as Organizações Sociais veio das corporações 
de classe – especialmente os médicos. A imprensa baiana relatou inúmeros protestos e 
manifestações de servidores públicos contra a transferência da gestão dos hospitais baianos para 
OS em inúmeros municípios do estado, com apoio incondicional dos principais sindicatos da 
saúde, com destaque para o protagonismo do Sindicato dos Médicos.   

Diferente do que afirma grande parte da literatura acerca da reforma da gestão pública, 
os servidores públicos não se manifestaram por meio dos sindicatos do funcionalismo público 
– eles reivindicavam seus interesses por meio dos sindicatos das categoriais profissionais. Em 
nenhum momento foram citados os sindicatos dos servidores públicos estaduais, os sindicatos 
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dos servidores públicos estaduais da saúde, nem as associações estaduais de servidores 
públicos.  

Isto pode ser resultado do avanço significativo das Organizações Sociais na área da 
saúde. Mesmo que o estado tenha parcerias em outras áreas do governo, é na saúde que o 
modelo está mais presente e é a área que concentra grande parte dos recursos destinados à 
parceria – mais de 90%. Outro fator relevante é que as corporações da área da saúde têm uma 
tradição, um poder e uma representatividade muito forte no estado. O Sindicato dos Médicos já 
liderou inúmeras greves em unidades de saúde estadual e municipais. Dito isso, talvez, para os 
servidores públicos da saúde tenha sido mais interessante fazer suas reivindicações por meio 
dos sindicatos da saúde, do que pelos sindicatos vinculados exclusivamente ao funcionalismo 
público. Importante mencionar que mesmo que as reivindicações estejam atreladas a categorias 
profissionais, o centro das críticas passa pela defesa dos interesses do funcionalismo público.  

A análise das entrevistas permitiu-nos identificar que, durante a crise da saúde iniciada 
em 2007, o governo se aproximou dos sindicatos, numa tentativa de evitar reações que 
prejudicassem ainda mais a situação da saúde pública e também de facilitar o diálogo e as 
negociações com o funcionalismo. Importante notar que essa iniciativa de aproximação com os 
sindicatos estava alinhada com as propostas do Programa de Governo relacionadas à 
institucionalização de canais de comunicação, valorização e qualificação do funcionalismo 
público. Entretanto, na percepção dos sindicalistas, a criação de canais de comunicação formais 
não resultou em vantagens concretas para a categoria.  

No que tange ao teor das críticas e argumentos dos sindicatos em relação às 
Organizações Sociais, percebeu-se que no centro das reivindicações dos sindicalistas está a 
proteção dos benefícios e conquistas do funcionalismo público. Esse corporativismo foi 
apontado por Bresser Pereira (1999) como uma das principais barreiras na implementação das 
reformas, tanto no Brasil como em experiências internacionais. 

Por fim, a análise das entrevistas deixou claro que a mudança de posicionamento do 
governo da Bahia estava alinhada com a necessidade de ampliar e aprimorar a qualidade dos 
serviços públicos. Dadas as restrições impostas pelas regras da administração pública brasileira, 
o governo optou pelas parcerias de gestão com atores não estatais, mesmo que isso vá de 
encontro aos princípios ideológicos de seu partido político. 

Mesmo com críticas de parte da base de apoio, o governo liderado pelo PT manteve a 
expansão das Organizações Sociais durante os dois mandatos de Jaques Wagner, bem como na 
atual gestão de Rui Costa. As entrevistas revelaram que, na percepção de atores políticos, não 
existe distinção entre os serviços prestados diretamente pelo Estado ou pelas Organizações 
Sociais. O que importa é que mais serviços públicos estão sendo entregues à população.  

5 Considerações Finais  

O presente estudo buscou compreender as motivações e interesses de governos liderados 
por partidos de esquerda ao adotarem políticas para a gestão pública que contrariam o interesse 
de sua base social. Para atingir tal objetivo, o texto analisou as gestões do Partido dos 
Trabalhadores (PT) no governo do estado da Bahia – gestões que expandiram de forma 
significativa as parcerias com Organizações Sociais para provisão de serviços públicos.  

 No que se refere às razões pelas quais o governo optou pela parceria com atores 
privados para provisão de serviços públicos, identificou-se que as restrições orçamentárias, as 
limitações impostas pelas regras da administração pública brasileira e as características 
intrínsecas ao modelo OS, principalmente aquelas com poder de torná-lo mais ágil, como a 
flexibilidade dos processos de compras e contratação de pessoal, foram determinantes para a 
opção do governo. A situação de grave crise setorial mostrou-se decisiva na adoção do modelo. 
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A crise representa a confluência das demandas por serviços, restrições orçamentárias e 
dificuldades operacionais para contratar novos servidores. 

Ao analisar os principais entraves à adoção do modelo, concluiu-se que a resistência dos 
sindicatos de categorias profissionais da área da saúde foi a maior barreira para adoção do 
modelo. O corporativismo das entidades de classe mostrou-se mais ativo e resistente do que os 
sindicatos gerais de representação do funcionalismo público.  

Foi identificado que não houve uma clara decisão política em prol da adoção do modelo: 
o governo agiu e decidiu caso a caso, diversificou os modelos de gestão para além das OS e fez 
uso também de Parceria Público-Privada, Fundação Estatal e, mais recentemente, consórcios 
públicos. Ademais, mostramos que em todo esse processo não houve um protagonismo do 
governador. Esse distanciamento de Jaques Wagner pode ser interpretado como a estratégia 
encontrada pelo governo para minimizar a resistência tanto dos grupos políticos mais à 
esquerda, quanto da base social do partido 

No que concerne às resistências políticas, a pesquisa identificou que elas foram 
minimizadas através da ampliação da aliança política e da distribuição de cargos. O fato de o 
PT ter assumido nove Secretarias de Estado no primeiro governo Wagner pode ter refletivo na 
redução dos conflitos de front interno. A pesquisa também mostrou que o governo se aproximou 
do funcionalismo público e das corporações de classe em geral por meio da institucionalização 
de canais de comunicação diretos e permanentes. No entanto, a criação de canais de 
comunicação não foi suficiente para lidar com a resistência do funcionalismo. Os sindicatos 
alegaram que quando o diálogo com o governo foi estabelecido, a decisão de publicizar já estava 
tomada. 

Os resultados desta pesquisa corroboram grande parte da literatura que trata da 
disseminação das políticas reformistas para governos liderados por partidos contrários a tais 
iniciativas. Contudo, este estudo vai além ao identificar como esses governos constroem seus 
argumentos a favor da parceria de gestão e quais os instrumentos utilizados para minimizar as 
resistências políticas dos grupos mais radicais do partido e da sua base de apoio.  

Por fim, voltando ao objetivo da pesquisa – entender as motivações de governos 
liderados por partidos de esquerda a adotarem parcerias com entidades não estatais para 
provisão de serviços públicos –, os resultados obtidos sustentam que as restrições da 
administração pública e a necessidade de expandir a provisão de serviços públicos foram os 
fatores-chave para as gestões do PT na Bahia optarem pela parceria.  
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