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1. INTRODUÇÃO

A expansão do modelo OS para os níveis subnacionais teve 
no Estado de São Paulo a principal iniciativa de execução de par-
cerias com organizações sociais. Regulamentado pela Lei Comple-
mentar no 846/1998, foi inicialmente direcionado apenas para as 
áreas de Saúde e Cultura, sendo que, especificamente em relação a 
área da Saúde, o modelo poderia ser aplicado exclusivamente para 
novos equipamentos assistenciais, sendo vedada a transferência de 
gestão de unidades pré-existentes.

Além do alinhamento conceitual com os preceitos do Plano 
Diretor da Reforma do Estado1, a adoção do modelo de organiza-
ções sociais para a área de Saúde em São Paulo teve motivações 
concretas. Segundo Taborda et alli (2011)2: 

ao finalizar a construção de 14 novos hospitais, em 1998, o 
Estado não podia contratar novos profissionais de saúde ne-
cessários para sua ativação porque estava no limite imposto 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Camata) pelos Go-
vernos Estaduais. 

 

1  O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi publicado em 1995 
pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE e apresentava as 
principais propostas para modernização da administração pública no país. 

2  TABORDA, W.; GOMES, M. C.; PASCHOA, N. F.; BARATA, L. R. B. Organizações 
Sociais de Saúde no Estado de São Paulo: Fundamentos e Resultados. In Terceiro 
Setor e Parcerias na área da Saúde. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2011.
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A solução adotada com a regulamentação em nível estadual ge-
rou uma das experiências de modernização mais bem avaliadas 
das últimas duas décadas na área da saúde. O que se impôs pela 
necessidade se consolidou no Estado e tem mostrado resultados 
superiores ao modelo tradicional da administração direta. É o que 
aponta o estudo realizado pelo Banco Mundial em 2006: hospitais 
gerenciados por Organizações Sociais 30% mais produtivos e 8% 
mais baratos do que os gerenciados diretamente pela Secretaria de 
Estado de Saúde (WORLD BANK, 20063 apud TABORDA et alli, 2011).

O modelo adotado contempla processo de seleção precedido de 
convocatória pública e com exigência de experiência mínima das orga-
nizações sociais interessadas em gerenciar equipamentos públicos de 
saúde, garantindo a escolha de entidades sólidas, já experimentadas e 
com boa reputação. As metas definidas nos contratos de gestão mes-
clam indicadores de produção e qualidade que impactam diretamente 
no repasse dos recursos para as organizações sociais, em caso de não 
atingimento dos resultados previstos. Há acompanhamento sistemáti-
co de resultados, que acarretam em eventuais revisões das metas dos 
contratos de gestão e permitem identificar o quão realistas e desafia-
doras foram as metas acordadas e realizar os ajustes necessários.

A modelagem de financiamento é outra inovação implemen-
tada em São Paulo. A transição do modelo de financiamento padrão 
do Sistema Único de Saúde, baseado no faturamento de procedi-
mentos por meio dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde (SIH 
e SIA), para a modelagem de orçamento global, gerou efeitos bené-
ficos nos processos de planejamento das organizações. O modelo 
paulista conta ainda com lócus institucional bem definido (Coor-
denadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS), 
como unidade da Secretaria de Estado de Saúde, que busca garantir 
importante requisito para o sucesso da implementação de modelos 
de parcerias para execução de políticas públicas de forma descen-
tralizada, a qualidade institucional do parceiro público. 

3 WORLD BANK. Brazil: Enhancing Performance in Brazil’s Health Sector: Lesson 
form innovations in the State of São Paulo and the City of Curitiba. March 29, 2006 
Brazil Country Management Unit Poverty Reduction and Economic Management 
Unit Latin America and the Caribbean Region.G
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Os bons resultados alcançados pelo modelo de organizações 
sociais no Estado de São Paulo tiveram como consequência a am-
pliação recente de seu escopo em duas vertentes: dentro da área da 
saúde, com a possibilidade de gestão de equipamentos de saúde 
que já operavam anteriormente à Lei Complementar 846/1998 e a 
ampliação para áreas de esporte e ao atendimento ou promoção 
dos direitos de pessoas com deficiência4.

Além da ampliação do escopo previsto na legislação, sua apli-
cação também foi multiplicada ao longo dos últimos 15 anos. De 
solução para implantação de 14 novos hospitais em 1998, o modelo 
chegou em 2013 como alternativa para gestão de 97 unidades de 
prestação de serviços na área de saúde, envolvendo, além de hospi-
tais, ambulatórios, serviços de análises clínicas e imagem, um cen-
tro de armazenamento e distribuição de insumos e uma central de 
regulação assistencial, com um investimento orçado total do Estado 
no valor R$3,39 bilhões5. O crescimento observado em relação ao 
tipo de serviço prestado e no valor investido foi acompanhado pela 
interiorização do modelo, principalmente com a implantação de di-
versas unidades de Ambulatórios Médicos de Especialidade fora da 
região metropolitana. 

A ampliação da aplicação do modelo em todas as suas di-
mensões (quantidade de unidades, tipos de serviços ofertados, va-
lor investido e abrangência geográfica) demandou a realização de 
análises e reflexões com o objetivo de identificar oportunidades de 
melhoria para o modelo de parcerias com organizações sociais, ten-
do como objetivo último a melhoria da prestação dos serviços para 
população do Estado. 

Neste sentido, depois do devido processo licitatório, na mo-
dalidade melhor técnica e preço, foi estabelecido contrato com o 
Instituto Publix para que pudesse ser realizado trabalho de diag-
nóstico e proposição de melhorias para aperfeiçoamento do mo-
delo de organizações sociais na área da saúde. O presente artigo 

4 Lei Complementar no 1.095, de 18 de setembro de 2009.Dispõe sobre a 
qualificação como organizações sociais das fundações e das entidades que 
especifica, e dá outras providências.

5 Valor orçado em 2012.
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se utiliza dos insumos produzidos no âmbito deste projeto, pro-
cura construir um referencial de boas práticas para implementa-
ção de um modelo de parcerias com entidades sem fins lucrativos,  
apontar e propor as principais medidas para que o Governo do 
Estado de São Paulo adote para o aperfeiçoamento do modelo de 
organizações sociais, principalmente, mas não apenas, na área da 
saúde. 

2. REQUISITOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE UM MODELO 
DE PARCERIA

Em sentido absolutamente oposto ao que se pode imaginar, 
a implementação de um modelo consistente de execução de po-
líticas públicas por meio de parcerias com organizações privadas 
demanda o fortalecimento da capacidade do Estado de exercer seu 
papel. A função do Estado deixa de ser a prestação direta do ser-
viço, mas não se extingue e tampouco se apequena, mantendo-se 
crucial para o alcance de resultados satisfatórios para sociedade e 
tornando-se mais complexa. 

No caso específico da saúde cabe ao poder público uma série 
de atividades fundamentais para que os serviços públicos de saúde 
sejam prestados com qualidade e a um custo adequado. O Estado 
deverá ser capaz de identificar a demanda por serviços para que 
a oferta possa ser distribuída geograficamente de modo a atender 
as necessidades da população sempre o mais perto possível de sua 
residência, garantida a escala necessária para viabilizar a prestação 
dos serviços de saúde com qualidade e eficiência. Cabe ainda ao 
Estado desenvolver ferramentas que permitam definir de forma 
adequada o orçamento necessário para a prestação de um determi-
nado conjunto de serviços. A qualidade da orçamentação está rela-
cionada com a estimativa de recursos suficientes para a prestação 
dos serviços, que contribua para o equilíbrio e a saúde financeira 
do parceiro privado, mas sem espaço para apropriação de recursos 
para atividades alheias ao objeto do contrato de gestão estabeleci-
do com a Administração Pública. 

G
ov

er
na

nç
a 

em
 A

çã
o 

- V
ol

um
e 

4

68



Definidos o “o quê” e o “quanto custa” é crucial estabelecer 
um bom processo para seleção do “com quem” em uma etapa 
em que processo e resultado são igualmente importantes. A so-
lidez institucional do parceiro privado será um diferencial para 
prestação de serviços de qualidade. Não basta, contudo, identi-
ficar e convidar um bom parceiro que atenda aos requisitos de 
experiência e capacidade técnica para assumir a prestação de 
novos serviços. É necessário garantir um processo transparente 
e aberto para todos interessados em estabelecer parcerias com 
o Poder Público, com o estabelecimento de critérios objetivos 
para o julgamento das propostas e ampla divulgação de todas as 
etapas da seleção. 

Estabelecida a parceria, é necessário construir processos que 
tenham como objetivo garantir que os serviços sejam prestados na 
quantidade e qualidade definidas e dentro do custo esperado. Em-
bora o enunciado seja simples, sua execução é complexa e depende 
da atuação integrada de vários atores governamentais, de dentro e 
fora do Poder Executivo, além da fundamental participação da so-
ciedade no exercício do controle social. 

Dentre os atores envolvidos, indiscutivelmente, caberá ao Ór-
gão Estatal Parceiro (OEP), no caso, a Secretaria de Saúde, o princi-
pal papel no modelo. É ao OEP a quem cabe liderar toda execução 
da etapa de planejamento, que envolve a definição do que deverá 
ser feito e qual o custo adequado para tal execução. Também será 
tarefa deste ator coordenar o processo de seleção, desde a defini-
ção dos requisitos necessários para candidatura a parceiro privado 
até o julgamento das propostas apresentadas. 

A parceria será então celebrada por meio da assinatura de um 
contrato de gestão entre o parceiro privado selecionado e o OEP. 
É no contrato de gestão que estarão definidos todos os direitos e 
deveres de cada parte, e onde também deverá estar formalizado o 
sistema de incentivos e punições com o objetivo de impulsionar o 
ente parceiro ao alcance dos resultados pactuados. O Contrato de 
Gestão é o instrumento central da parceria e a ele deverá ser dada 
toda publicidade para que a sociedade tenha ciência dos serviços 
contratados e do nível de qualidade esperado.  
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Caberá também ao Órgão Estatal Parceiro exercer o papel de 
monitoramento e avaliação dos resultados para verificação se estão 
sendo alcançados de acordo com o pactuado. Vale ressaltar que o 
monitoramento deve ser realizado ao longo de todo o período de 
execução do contrato e não apenas ao final de cada ano. Um pro-
cesso de monitoramento bem estruturado permitirá que correções 
de rota sejam realizadas para garantir que o serviço seja prestado de 
acordo com as necessidades da população, o que poderá demandar 
a revisão das metas, para cima ou para baixo com os devidos ajus-
tes financeiros equivalentes. Ao final de cada período, aconselha-se 
também a realização de avaliações conclusivas, que busquem clas-
sificar o desempenho do parceiro privado, se alcançou resultados 
satisfatórios ou se ficou aquém do esperado. 

Assim como todo processo de seleção e o instrumento con-
tratual, os relatórios de monitoramento e avaliação também devem 
ser disponibilizados para consulta pública. Além da disponibiliza-
ção de relatórios na íntegra nos sítios eletrônicos do Órgão Estatal 
Parceiro e da Organização Social gestora da unidade, recomenda-se 
como boa prática a construção de painéis comparativos nos quais 
o desempenho das unidades de saúde possam ser classificadas e 
comparadas entre si. 

Além de promover a transparência, a disponibilização de in-
formações comparativas sobre o desempenho das unidades de saú-
de tem como objetivo gerar uma competição saudável pela melho-
ria do desempenho entre os parceiros privados, contribuindo para 
o fortalecimento do sistema de incentivos formalmente previsto no 
contrato de gestão. 

É a partir da construção de um sistema de incentivos robusto 
e do monitoramento intensivo e bem feito que se espera garantir 
que a população receba o atendimento previsto na quantidade e 
qualidade definidas no momento do planejamento e pactuação.

Além do foco em resultados, caberá ao OEP monitorar os cus-
tos da execução das atividades pelas entidades parceiras e também 
a saúde financeira das organizações sociais, seja em relação à uni-
dade objeto da parceria como também em relação à entidade como 
um todo. O Governo deverá estar ciente de qualquer dificuldade 
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financeira enfrentada pela organização parceira, visto que qualquer 
problema operacional desta terá influência direta na prestação dos 
serviços públicos contratualizados. 

Outro enfoque que não deve ser descartado é o da compara-
ção dos preços de aquisição de bens e serviços, que permitem com-
paração de forma mais simples e direta. Nesse sentido, vale tanto 
a análise dos custos globais de uma unidade, que demonstrarão a 
eficiência global da organização, como os preços de aquisição, que 
permitem analisar, mesmo que de forma muito parcial, a capacida-
de da organização de adquirir bens e serviços de forma eficiente. 

Se o monitoramento dos resultados tem como objetivo ga-
rantir que a prestação do serviço esteja disponível em quantidade 
e qualidade adequada, o monitoramento econômico-financeiro 
busca garantir que todo serviço seja prestado com custos adequa-
dos e dentro de condições sustentáveis. Em ambos os casos, princi-
palmente quando tratamos de um modelo como o implantado em 
São Paulo que já envolve a administração de 97 unidades de saúde 
administrada por mais de 30 organizações sociais, é fundamental 
desenvolver capacidade para realização de análises comparativas 
que possam estabelecer uma espécie de competição por melhores 
resultados entre as organizações parceiras. Para tal finalidade, a dis-
ponibilização de informações para o público de forma direta e de 
simples interpretação torna-se uma importante referência, também 
importante para promoção do controle social, tema que será abor-
dado mais adiante. 

Conforme apresentam Bernardo e Martins (2012)6, a efetivi-
dade dos modelos de parceria depende do equilíbrio entre controle 
de meios e resultados. O controle puramente de resultados gera o 
risco de uso ineficiente dos recursos públicos e, por outro lado, o 
controle exclusivo dos meios leva ao apego excessivo a formalida-
des processuais e à imposição dos meios utilizados pelo parceiro 
público ao parceiro privado, promovendo seu engessamento. 

Além do monitoramento e controle exercidos diretamente 
pelo Órgão Estatal Parceiro, o papel de controle das parcerias deve 

6  BERNARDO, R.; MARTINS, H. F. As OSCIPs em Minas Gerais: tensões entre 
autonomia e controle. Congresso do CLAD, 2012.
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ser complementado pelos órgãos responsáveis tanto pelo Controle 
Interno (exercido pela Administração Direta) como pelo Controle 
Externo (exercido pelo Tribunal de Contas do Estado). Neste contex-
to, mostra-se necessário e oportuno registrar as diferenças entre o 
Controle Interno e o Controle Externo, uma vez que não se confun-
dem, embora as atividades desempenhadas por ambos os sistemas 
guardem similaridade. 

Há previsão constitucional para os dois sistemas, ficando 
claro, no entanto, que o sistema de Controle Interno faz parte da 
Administração, subordina-se ao administrador, tendo por função 
acompanhar a execução dos atos, indicando, em caráter opinativo, 
preventiva ou corretivamente, ações a serem desempenhadas com 
vistas ao atendimento da legislação. No caso do Estado de São Pau-
lo a função é exercida pela Secretaria da Fazenda, que a exerce por 
meio de auditorias anuais em todos os Contratos de Gestão celebra-
dos pelo Poder Executivo. 

Já o Controle Externo exercido pelo Tribunal de Contas do Es-
tado, órgão autônomo, independente da Administração, não parti-
cipando, portanto, dos atos por ela praticados, cabendo-lhe, entre 
as funções reservadas pela Constituição, exercer a da fiscalização. 
No exercício de sua fiscalização tem o dever de verificar se os atos 
praticados pela Administração o foram na conformidade da lei, e 
esta verificação deve ser feita de forma abrangente, envolvendo os 
aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e pa-
trimoniais. 

Há diferença também no que diz respeito ao resultado do tra-
balho de cada sistema. Enquanto o sistema de Controle Interno tem 
caráter opinativo, não obrigatório para a Administração, que pode 
ou não atender à proposta que lhe seja feita para alterar o modo ou 
forma de praticar determinado ato, (sem dúvida que ao não atender 
estará o Administrador assumindo o risco de sua decisão) no caso 
do Controle Externo, tem o Tribunal de Contas poderes fiscalizar e 
orientar correções que obrigam a Administração. 

O descumprimento de suas decisões pode ensejar aplicação 
de sanções, como multas ou, dependendo da gravidade, até a de-
cretação de penhora de bens e inelegibilidade do responsável. En-
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tretanto, em todos os atos processuais fica assegurado o direito de 
ampla defesa aos envolvidos, não havendo, portanto, decisões que 
surpreendam os fiscalizados. 

Além da clara definição de funções entre as diversas instân-
cias de controle e avaliação das parcerias, é fundamental que estas 
organizações atuem de forma cooperativa. Nesse sentido, o com-
partilhamento de informações entre os órgãos de controle tem o 
potencial de não só ampliar o alcance da atuação de cada um de 
forma independente como reduzir o trabalho das entidades parcei-
ras que, por vezes, precisam responder consultas semelhantes para 
mais de uma instância. 

Por fim, mas não menos importante, o controle social7 mere-
ce destaque e fomento. Com o rol cada vez mais amplo de parce-
rias, é preciso reconhecer a insuficiência dos controles tradicionais 
para garantia da boa utilização dos recursos públicos. Neste con-
texto, incentivar a participação da sociedade, facilitar seu acesso a 
informação e criar canais de comunicação para efetivação do con-
trole pela sociedade é ponto central para a gestão pública con-
temporânea. 

Podemos afirmar então que o bom funcionamento de um 
modelo de implementação de políticas públicas por meio de parce-
rias depende do bom funcionamento de quatro atores com atuação 
direta em relação à parceria: o órgão estatal parceiro, que atua dire-
tamente na relação com a entidade parceira, desde o planejamento, 
seleção do parceiro privado até o monitoramento e avaliação dos 
resultados; duas instâncias de controle tradicionais, sendo uma in-
terna e outra externa ao Poder Executivo; e a sociedade, que assu-
me papel cada vez mais importante e que pode exercer seu papel 
de forma cada vez mais contundente com a utilização das novas 
tecnologias da informação. 

7 Controle Social é definido pela Controladoria Geral da União - CGU como 
“a participação da sociedade na gestão pública”, sendo um “mecanismo de 
prevenção da corrupção e fortalecimento da democracia”. Ainda de acordo com a 
CGU, “o controle social revela-se como complemento indispensável ao controle 
institucional, exercido pelos órgãos fiscalizadores.” Para mais sobre controle social ver  
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf
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Figura 3.1: Gestão de Parcerias e Instâncias de Controle

Complementa o rol de atores considerados estratégicos para 
implementação de modelos de parceria com organizações priva-
das, um que, embora não atue diretamente na relação de parceria, 
é fundamental para construção do modelo. Trata-se da função a ser 
exercida por uma unidade central gestora do modelo de parceria. 

O gerenciamento intensivo de um modelo de parceria é fun-
damental para promover seu bom uso, por meio de divulgação, 
assistência na operacionalização, capacitação, desenvolvimento e 
melhoria contínua dos instrumentos gerenciais e regulamentações. 
Nesse sentido, a gestão do modelo requer um lócus institucional, 
ou seja, uma unidade gestora dotada de técnicos qualificados, in-
tegralmente dedicada a promover o contínuo bom uso do modelo 
por diversos entes de governo.G
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Cumpre ressaltar que o papel da unidade central gestora 
do modelo não se confunde com o do órgão estatal parceiro. Isso 
porque, o último é o responsável pela implementação de uma 
determinada política pública que, para tanto, adotou as parcerias 
como meio de promover o alcance dos resultados esperados. Em 
outras palavras, cabe ao Órgão Estatal Parceiro utilizar determina-
do montante de recursos para a prestação de determinado bem/
serviço à sociedade, independente da forma de execução esco-
lhida. Portanto, o OEP é o responsável exclusivo pela decisão de 
celebrar/executar uma parceria, pela sua elaboração (definição 
dos resultados a serem alcançados e do valor a ser gasto), sua im-
plementação e avaliação. Para realização de tais procedimentos, 
entretanto, ela pode dispor de metodologia, modelos (documen-
tos padronizados) e fluxos propostos por uma unidade gestora do 
modelo. 

Cabe ainda à unidade gestora do modelo zelar para sua boa 
aplicação nas diversas áreas, garantindo que padrões mínimos es-
tejam sendo observados, fomentar a troca de experiências entre as 
unidades finalísticas e promover sua constante atualização, além de 
apresentar e defender o conceito do modelo nas diversas arenas, 
seja com os órgãos de controle ou diretamente com a sociedade. 

O papel da unidade central gestora do modelo ganha rele-
vância no caso específico por se tratar de um modelo adotado para 
mais de uma área de política pública. Criado inicialmente para ser 
aplicado nas áreas de saúde e cultura, a legislação estadual ampliou 
o escopo do modelo de organizações sociais permitindo sua utili-
zação também na área de esporte e das políticas para pessoas com 
deficiência. 

Neste contexto, a presença de uma unidade central gestora 
do modelo torna-se de suma importância, principalmente para as 
novas áreas de política pública que ainda não celebraram parcerias, 
que poderão contar com um órgão central encarregado de com-
partilhar experiências, capacitar a equipe responsável pela gestão 
da parceria nas áreas finalísticas e cobrar a aplicações de padrões 
mínimos que devem ser observados para garantir a boa aplicação 
do modelo. 
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A unidade central deverá, contudo, exercer uma análise fre-
quente de sua atuação, tomando o cuidado para não ultrapassar 
os limites de suas competências e avançar em atividades da gestão 
das parcerias, que, como já apresentado acima, é função exclusiva 
do Órgão Estatal Parceiro.

Figura 3.2: Modelo de Gestão de Parcerias

O sucesso do modelo de parceria dependerá da atuação de 
todos os órgãos citados, desde que atuem cada um em seu campo 
de competência e criem um ambiente de colaboração e comparti-
lhamento de informações.

A partir do modelo ideal apresentado nesta seção, serão apre-
sentadas na seguinte, as principais medidas propostas ao Governo 
de São Paulo para aperfeiçoar a prática observada especificamente 
na área da saúde. 
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3. RESULTADOS E PROPOSTAS PARA MELHORIA DO MODELO DE SP

De uma forma geral, o diagnóstico realizado pelo Instituto 
Publix identificou resultados positivos alcançados a partir da aplica-
ção do modelo de Organizações Sociais na área da Saúde no Estado 
de São Paulo. Como regra, as metas pactuadas são cumpridas tanto 
no quesito quantitativo como qualitativo, os custos se mostraram 
adequados quando comparados com a administração direta e o 
modelo conta também com avaliação positiva do órgão de controle 
interno do Estado, para o qual os problemas identificados nas audi-
torias realizadas apresentaram sensível redução com o passar dos 
anos. 

Uma mostra do desempenho das unidades gerenciadas pode 
ser verificada a partir dos gráficos apresentados abaixo. Em relação 
aos hospitais, para apenas uma das linhas de contratação em um 
dos anos analisados (2010) o total contratado não foi alcançado. 

Figura 3.3: Gráfico de desempenho consolidado dos Hospitais (2010 – 2011)

Em relação aos Ambulatórios Médicos de Especialidades, os 
resultados também são satisfatórios, sendo sempre superiores aos 
90% do valor contratado nos dois anos analisados. 
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Figura 3.4: Gráfico de desempenho consolidado das AMEs (2010 – 2011)

Embora os resultados sejam positivos, sabe-se que todo pro-
cesso não só é passível, mas deve ser submetido à análise constante 
em busca de melhorias, e neste sentido diversas oportunidades de 
melhoria foram identificadas e após passarem por um processo de 
priorização pela equipe técnica do Governo8 conformam as linhas 
gerais de um plano de ação que se propõe a ser colocado em práti-
ca ao longo do biênio 2013-2014. 

As proposições foram agrupadas em quatro grandes eixos: i) 
fortalecimento da capacidade de gestão do modelo de organiza-
ções sociais; ii) revisão de regras estruturantes do modelo de orga-
nizações sociais; iii) fortalecimento da capacidade da Secretaria de 
Saúde para gestão das parcerias; e iv) a implantação de uma estra-
tégia de transparência radical.

Passe-se a análise de cada proposição, as quais, conforme 
asseverado, foram priorizadas em conjunto com os dirigentes das 
Pastas envolvidas e o Grupo Técnico de acompanhamento do pro-
cesso. Cabe ressaltar, no entanto, que por se tratarem de sugestões 
para o aprimoramento do modelo vigente, ainda não se traduzem 
em compromisso do Estado diante dos obstáculos burocráticos da 
máquina administrativa para efetivação dessas.

8  A equipe técnica do Governo era formada por servidores da Secretaria de 
Gestão Pública e da Secretaria de Saúde. Foi responsável pelo acompanhamento 
do projeto e validação de todas as entregas apresentadas pela Consultoria. G
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No que se refere ao fortalecimento da capacidade de gestão 
do modelo, embora não exista formalmente um lócus institucional 
no Governo do Estado responsável pela função, ou como descre-
vemos na seção anterior, uma Unidade Central Gestora do Modelo, 
é possível identificar, na atuação da Secretaria de Gestão Pública, 
claros elementos que apontam para o desempenho destas funções 
nos últimos anos. Para tal, considera-se necessário um ajuste em sua 
organização formal para que possa ser incorporado ao regulamento 
que define suas atribuições menções diretas que reforcem a legiti-
midade do órgão para o exercício das funções. 

O fortalecimento da capacidade de gestão do modelo de-
verá ser complementado com a reativação do Grupo de Trabalho 
Intersetorial criado para identificar oportunidades de melhoria 
e compartilhamento de boas práticas de gestão de parcerias. O 
grupo era coordenado pela Secretaria de Gestão Pública e for-
mado por todas as organizações com relação direta com parce-
rias com as organizações sociais, desde os órgãos estatais parcei-
ros até as unidades de controle. Embora sua atuação fosse apro-
vada pelos membros entrevistados ao longo do trabalho, suas 
atividades foram suspensas em razão do diagnóstico que estava 
a ser realizado pelo Instituto Publix. A reativação do Grupo de 
Trabalho deverá compor uma estratégia permanente de reflexão 
sobre oportunidades de melhoria e compartilhamento de me-
lhores práticas. 

O fortalecimento da capacidade de gestão do modelo com a 
legitimação da Secretaria de Gestão Pública como unidade central, 
somada à reativação do Grupo de Trabalho Intersetorial tem como 
primeiro desafio a ser enfrentado a edição de um regulamento úni-
co para o modelo de organizações sociais no Estado com o intuito 
de garantir padrões mínimos a serem seguidos por todas as Secre-
tarias finalísticas que adotam o modelo de parcerias. Atualmente 
cada unidade finalística tem seu próprio regulamento, que, embora 
alinhados com a lei estadual que normatiza o modelo, apresentam 
regras diferentes entre si em diversos pontos, o que enfraquece a vi-
são de um modelo de gestão de parcerias com organizações sociais 
para o Estado de São Paulo. 
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A edição de um regulamento geral deverá ser o marco da re-
visão das regras estruturantes do modelo de organizações sociais. 
Como insumo para a edição do regulamento geral, deverão ser ana-
lisadas medidas de aperfeiçoamento do modelo identificadas como 
desejáveis para área da saúde e que poderão, de maneira geral, até 
ser estendidas para todo o modelo, desde que passem pelo crivo do 
Grupo de Trabalho e sejam reconhecidas como coerentes também 
para as demais realidades. 

Dentre as medidas propostas, devem ser destacadas a neces-
sidade de estabelecimento de critérios objetivos que deverão ser 
definidos a cada processo seletivo tendo como referência o projeto 
proposto para a unidade de saúde a ser administrada e a nomeação 
de comissão de seleção como objetivo de reforçar o julgamento ob-
jetivo das propostas e garantir maior legitimidade para o processo 
de seleção de organizações sociais.

Como referência para o monitoramento e avaliação das par-
cerias, deverão ser estabelecidos critérios objetivos para que o de-
sempenho de uma organização possa ser classificado como insatis-
fatório, promovendo, por ato vinculado a rescisão do contrato de 
gestão.

Por fim, deverá ser regulamentada de forma clara e detalhada 
a obrigação de ser transparente. A obrigatoriedade deve se aplicar 
aos dois lados da relação, com o detalhamento dos deveres tanto 
do Órgão Estatal Parceiro como das organizações sociais parceiras 
do Estado. A regulamentação do dever de ser transparente é a me-
dida central da estratégia de transparência radical proposta como 
marco para aperfeiçoamento do modelo de organização social que 
será tratada ao final deste trabalho. 

Em relação à capacidade da Secretaria de Saúde para ges-
tão das parcerias, as medidas indicadas abrangem estrutura in-
terna, processos e instrumento de gestão. No centro do debate 
está a ampliação da capacidade da Secretaria em planejar e mo-
nitorar os resultados das organizações sociais, tanto na perspec-
tiva assistencial como na econômico-financeira, ou seja, na capa-
cidade de orçar e avaliação a execução financeira dos parceiros 
privados. 
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Em relação à estrutura, foram destacadas a necessidade de 
fortalecer o locus institucional voltado para gestão das parcerias. A 
criação de uma unidade específica para o desempenho desta fun-
ção, a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
(CGCSS), pode ser apontada como um dos diferenciais do modelo 
de organizações sociais do Estado de São Paulo que explicam o su-
cesso alcançado nas avaliações realizadas. 

Contudo, para fazer frente à ampliação das parcerias, a es-
trutura da CGCSS precisa ser fortalecida. Dado que explicita esta 
necessidade é que a partir do ano de 2007 o número de organiza-
ções sociais de saúde qualificadas pelo Governo do Estado saltou 
de doze para trinta e uma, sendo a maior parte do crescimento no 
interior do Estado, fato que torna ainda mais complexa a atividade 
da coordenadoria. No mesmo período a estrutura da Coordenado-
ria permaneceu sem alterações significativas e ainda sofreu com a 
saída de atores importantes. 

Em relação à estrutura interna da coordenadoria, o diagnós-
tico aponta para a necessidade de maior especialização da unida-
de, com a retirada de toda e qualquer atividade estranha à gestão 
de contratos com organizações sociais e convênios correlatos e a 
blindagem das atividades de monitoramento, com a especialização 
de uma unidade interna para formalização dos contratos de gestão 
e termos aditivos, atividade que teve o volume de trabalho muito 
ampliado à medida que cresciam a quantidade de unidades geridas 
sob o modelo de parceria.

Em relação aos processos, existem oportunidades para aper-
feiçoamento da sistemática de incentivos estabelecida nos contra-
tos de gestão, além do aperfeiçoamento das ferramentas utilizadas 
para definição das metas e custos das unidades de saúde. A gestão 
econômico-financeira pode ser apontada como a principal necessi-
dade de aperfeiçoamento no modelo. 

Neste último quesito, um importante projeto já encontra-se 
em execução e permitirá à equipe da Coordenadoria monitorar os 
gastos das organizações de forma detalhada, tendo acesso por meio 
de plataforma informatizada a toda execução da despesa das unida-
des de saúde. 
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O exemplo do projeto citado acima reforça o diagnóstico que 
aponta para a necessidade de investir no fortalecimento da capaci-
dade de gestão de tecnologias da informação para o aprimoramen-
to e integração das ferramentas existentes e no desenvolvimento 
de novas. A intensificação do uso de tecnologia de informação para 
monitoramento dos contratos deve ser seguida da ampliação do in-
tercâmbio de informações com os órgãos de controle que devem 
ter acesso aos sistemas já implantados e os futuros para que a capa-
cidade de auditoria e controle das parcerias também seja ampliada. 

Outra prioridade definida para aperfeiçoamento do modelo 
refere-se à necessidade de incrementar a transparência em todas 
as etapas do processo, adotando o que tem sido chamado de uma 
estratégia de transparência radical. A transparência deve estar pre-
sente em todos os momentos do processo, desde a publicação no 
site da Secretaria de Saúde da agenda com a previsão dos próxi-
mos processos seletivos acompanhadas de todas as informações 
relevantes até o resultado da seleção. Ao longo da parceria deverão 
estar disponíveis tanto documentos oficiais (contrato de gestão e 
relatórios de monitoramento e avaliação) como painéis que apre-
sentem de forma simplificada e comparativa o desempenho das 
unidades de saúde tanto em termos de produção, como qualidade 
e custos. 

A obrigação de ser transparente também deverá ser regula-
mentada e fazer parte do pacto com as organizações sociais. Estas 
deverão manter sítio eletrônico individualizado para cada uma das 
unidades de saúde, no qual deverão conter todas as informações 
sobre a parceria, desempenho e aplicação dos recursos. A criação 
de portais individualizados por unidade de saúde deverá facilitar o 
acesso às informações pela sociedade, que assim poderá exercer de 
forma mais adequada o controle social sobre os recursos repassa-
dos e, principalmente, sobre as metas pactuadas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As medidas apontadas têm como objetivo principal fortale-
cer a capacidade do Estado para gestão de parcerias com entida-G
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des sem fins lucrativos. Embora os resultados encontrados durante 
o trabalho de diagnóstico sejam positivos, tanto do ponto de vista 
assistencial como em relação aos custos para prestação dos servi-
ços, a ampliação do modelo observada nos últimos anos exige que 
medidas de aperfeiçoamento sejam tomadas com agilidade. Este 
entendimento baseia-se no conceito que o sucesso de uma relação 
de parceria depende da capacidade institucional tanto do parceiro 
público quanto do parceiro privado. 

As medidas apontam também para a necessidade de ade-
quação do modelo à evolução da administração pública em relação 
à transparência. Buscam ampliar o acesso da população a todas as 
informações relativas às parcerias, tanto em relação aos resultados 
assistenciais como em relação aos recursos públicos aplicados. Nes-
te ponto, a quantidade e a qualidade das informações disponibili-
zadas ao público é ponto chave para o exercício do controle social, 
que, por sua vez, representa uma das dimensões centrais da gestão 
pública contemporânea. 

Além de garantir o aperfeiçoamento do modelo de parcerias 
para prestação de serviços públicos de qualidade no Estado de São 
Paulo, a melhoria contínua do modelo paulista tem reflexos em 
experiências correlatas em todo país. A exitosa experiência de im-
plantação do modelo de organizações sociais nas áreas de saúde e 
cultura em curso nos últimos 15 anos inspirou e orientou a replica-
ção de medidas semelhantes em diversas unidades da federação. 
Nesse período, não só o modelo de organizações foi adotado em 
outros Estados como a tecnologia de gestão de unidades de saúde 
desenvolvida, a partir da sólida parceria do Governo do Estado com 
instituições privadas sem fins lucrativos, foi levada a outras localida-
des que firmaram parcerias com entidades paulistas para a gestão 
de equipamentos locais. 

A sólida relação de parceria teve resultados não só para me-
lhoria da qualidade da prestação de serviços, finalidade última 
de qualquer política pública, mas foi também fundamental para 
o fortalecimento da capacidade institucional de organizações da 
sociedade civil. O novo modelo de financiamento por orçamento 
global somado à definição de metas de produtividade e qualidade 
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da atenção monitoradas de forma intensiva contribuíram para o de-
senvolvimento de entidades capacitadas para gestão de unidades 
de saúde dentro e fora do Estado. 

Os bons resultados alcançados até o momento e a conse-
quente posição de referência nacional da gestão pública estadu-
al paulista no tema de parcerias para implementação de políticas 
ampliam a responsabilidade do Governo Estadual em manter em 
constante aperfeiçoamento o modelo de organizações sociais. As 
medidas propostas, com a participação das equipes de técnicos das 
Secretarias de Gestão Pública e Saúde e apresentadas neste docu-
mento, buscam contribuir para o desafio de melhorar a gestão pú-
blica da saúde e de outras áreas de políticas públicas e inspirar a 
adoção de boas práticas de gestão no Estado e em outras unidades 
da federação e, porque não, contribuir para o debate da gestão pú-
blica internacionalmente. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNARDO, R.; MARTINS, H. F. As OSCIPs em Minas Gerais: tensões 

entre autonomia e controle. Congresso do CLAD, 2012.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Lei Complementar 

no 1.095, de 18 de setembro de 2009. Dispõe sobre a qualificação 
como organizações sociais das fundações e das entidades que 
especifica, e dá outras providências. 2009.

TABORDA, W.; GOMES, M. C.; PASCHOA, N. F.; BARATA, L. R. B. 
Organizações Sociais de Saúde no Estado de São Paulo: 

Fundamentos e Resultados. In Terceiro Setor e Parcerias na área 

da Saúde. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2011.

WORLD BANK. Brazil: Enhancing Performance in Brazil’s Health 

Sector: Lesson form innovations in the State of São Paulo and 

the City of Curitiba. In: Brazil Country Management Unit Poverty 
Reduction and Economic Management Unit Latin America and the 
Caribbean Region. March 29, 2006.

G
ov

er
na

nç
a 

em
 A

çã
o 

- V
ol

um
e 

4

84


