
Má gestão de recursos 
públicos

1

públicos

Parcerias Público-Privadas como 
parte da solução



Introdução

• O Brasil tem aumentado seus gastos 
públicos nos últimos vinte anos.

• O gasto público com transferências  e 
seguridade social que era de 
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seguridade social que era de 
aproximadamente  10% do PIB no inicio 
da década de 80, hoje já ultrapassa 20% 
do PIB.

• A despesa com educação pública que era 
de apenas 2,5% do PIB em 1985, subiu 
para um patamar médio de 4,5%, nos 
últimos anos.



Introdução

• Para financiar o aumento de gastos, o 
governo federal aumentou fortemente a 
carga tributária e reduziu o investimento

• O investimento público encolheu na última 
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• O investimento público encolheu na última 
década. Em 2005, investimento do 
governo foi de aproximadamente 0,5% do 
PIB, enquanto que no periodo1969-84 a 
média de foi de 4,03%. 

• A carga tributária alcançou 33,8% do PIB 
em 2006. Em 1988, era algo em torno de 
22% do PIB brasileiro. 



Introdução

• O Brasil tem uma carga tributária incompatível 
com seu grau de desenvolvimento. 

• O peso dos tributos é alto mesmo quando 
comparamos o Brasil com economias 
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comparamos o Brasil com economias 
desenvolvidas, sendo maior, por exemplo, que a 
carga tributária japonesa (26,5%), a suíça (30%) 
e a canadense (33,5%). 

• O baixo investimento governamental somado a 
uma alta carga tributária reduz o potencial 
crescimento da economia brasileira. 



Introdução
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Introdução
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Medindo eficiência

• A percepção do Estado brasileiro como 
pouco eficiente já é bem comum na 
sociedade. Mas, a pergunta relevante é:

Quão ineficiente é o Brasil, ou seja, 
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Quão ineficiente é o Brasil, ou seja, 
quantos recursos poderiam ser poupados 
se os recursos fossem utilizados de forma 
eficiente?



Medindo eficiência

• Apresentaremos os resultados de dois 
trabalhos recentes: 

• Afonso, Schuknrcht e Tanzi, ECB(2006) 
analisa a eficiência em uma amostra de 
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analisa a eficiência em uma amostra de 
mercados emergentes, enquanto que

• Ribeiro e Rodrigues Junior, IPEA (2006) 
fazem uma analise similar para paises da 
América Latina.



Measuring efficiency

• Os dois trabalhos usam a mesma 
metodologia para medir a eficiência 
relativa de países em desenvolvimento.

Seis áreas de desempenho governamental 
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Seis áreas de desempenho governamental 
são analisadas:

• Saúde, educação, Administração pública, 
distribuição de renda,  estabilidade e 
performance econômica. 



Medindo eficiência
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Medindo eficiência

• Assumindo que a performance do setor 
público pode ser medido usando esses 
indicadores. 

• Podemos construir um índices de 
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• Podemos construir um índices de 
performance de cada área de atuação do 
governo. 

• Em seguida, podemos agregar todos os 
subindicadores, e computar uma indicador 
de performance total do setor público.



Medindo eficiência
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Medindo eficiência
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Medindo eficiência

• Apesar de possuir um das maiores 
despesas públicas, o Brasil apresenta 
uma performance abaixo da média em 
todos os setores. 

14

todos os setores. 

• Ponderamos a performance ( medida pelo 
indicador PSP) pelo total de recursos 
gastos em cada área, para chegarmos a 
um indicador de eficiência.



Medindo eficiência
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Medindo eficiência

16



Medindo eficiência

• O Brasil apresenta resultados muito ruins. 
Sendo classificado em 21°de 22 países 
latino americanos, e em 22°de 24 
mercados emergentes.  
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mercados emergentes.  

• Mesmo comparado com países 
subdesenvolvidos, o Brasil é classificado 
como relativamente ineficiente. 



PPPs em educação

Existem três grandes categorias de 
parcerias público-privadas para 
educação:

• Compra de insumos utilizados na 

18

• Compra de insumos utilizados na 
produção de serviços educacionais, 
como serviços de gestão escolar e 
desenho de currículo

• Escolas públicas administradas por
uma organização privada



PPP em educação

• O governo contrata uma organização 
privada para fornecer serviços 
educacionais para um determinado grupo 
de estudantes
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de estudantes



PPP em educação

• O modelo de colegios en concesión foi 
implementado em 1999 na cidade de Bogotá

• As escolas de concessão recebem recursos do 
governo, com base no número de alunos 
matriculados
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matriculados
• A concessão é condicionada ao cumprimento de 

metas de desempenho, como número de alunos 
matriculados, notas dos alunos em testes 
padronizados e taxas de repetência e evasão



PPP em educação

• O estudo de Barrera (2005) mostra que as 
escolas de concessão apresentam uma 
taxa de evasão escolar inferior aos das 
escolas públicas tradicionais
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escolas públicas tradicionais
• Os resultados em testes padronizados de 

matemática e leitura de escolas de 
concessão também são superiores aos de 
escolas públicas 



PPP em educação

• A experiência de PPPs em educação no Brasil é 
relativamente recente, mas já apresenta vários 
casos promissores

• A parceria entre escolas públicas e a Fundação 
Ayrton Senna, no qual o setor público contrata 
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Ayrton Senna, no qual o setor público contrata 
serviços de complementação escolar 

• O programa Gestão para o Sucesso Escolar 
(GSE), criado em 2003, é um curso de formação 
em ensino à distância para gestores de escolas 
públicas



PPP em educação

• Um exemplo mais ambicioso de parcerias
é o verificado entre o grupo privado COC 
e escolas da rede pública municipal no 
estado de São Paulo

• Os municípios contrataram o COC para 
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• Os municípios contrataram o COC para 
implementar uma nova gestão pedagógica 

• O COC faz treinamento de professores, 
fornecimento de material didático, 
estabelecimento de metas e avaliação dos 
professores



PPP em educação

• Os resultados recentes da Prova Brasil 
mostram que, dentre os dez municípios do 
Estado de São Paulo com melhor 
desempenho, sete têm uma parceria com 
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desempenho, sete têm uma parceria com 
o COC



PPP em hospitais de São Paulo

• Costa e Ribeiro (2005), em um estudo 
coordenado pelo Banco Mundial em 
parceria com o Ministério da Saúde, 
Departamento para o Desenvolvimento 
Internacional (DFID), Fundação Oswaldo 
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Internacional (DFID), Fundação Oswaldo 
Cruz, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e ONA, fazem uma comparação 
entre hospitais administrados pelo modelo 
hierárquico da administração direta e 
administrados através de Organizações 
Sociais



PPP em hospitais de São Paulo

• Funcionários de hospitais da administração 
direta são estatutários e as compras feitas 
por estes hospitais seguem a lei de 
licitações.
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• Funcionários das organizações sociais são 
contratados sob a CLT e as compras feitas 
por estas organizações não tem que seguir 
os trâmites da lei de licitações.



PPP em hospitais de São Paulo

• Fiscalização:
– organizações sociais são obrigadas a fornecer 

relatórios de execução do contrato de gestão a 
qualquer momento

– uma comissão é responsável por avaliar o relatório e 
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– uma comissão é responsável por avaliar o relatório e 
se reporta a autoridade administrativa

– Em caso de irregularidades a comissão informa ao 
Tribunal de Contas e caso estas sejam graves informa 
também ao Ministério Público, AGU ou a procuradoria 
da organização para pedir o bloqueio dos bens dos 
envolvidos.



PPP em hospitais de São Paulo

• Os hospitais da comparação tem a mesma 
classificação em relação a complexidade 
tecnológica

• São hospitais gerais com atividades 
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• São hospitais gerais com atividades 
concentradas em clínica cirúrgica, 
obstétrica, médica e pediátrica

• Mesmo perfil de financiamento pela 
Secretaria Estadual da Saúde



PPP em hospitais de São Paulo

• Os resultados do estudo são favoraveis as 
organizações sociais como forma de 
administração hospitalar

• Com os mesmos recursos e receitas 
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• Com os mesmos recursos e receitas 
semelhantes eles obtiveram índices de 
qualidade melhores do que os 
administrados diretamente.



Hospital Municipal de Acari

• O Hospital Geral com Emergência 24 
horas, salas de exames e diagnósticos, e 
uma Maternidade de Alta-Complexidade, 
já foi construído e equipado pela 
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já foi construído e equipado pela 
Prefeitura 

• O investimento total foi de R$120 milhões 
• Será realizada uma licitação pública para 

gestão administrativa e operacional do 
hospital nos próximos 5 anos



Hospital Municipal de Acari

• A empresa que ganhar a concorrência 
poderá contratar pessoal, fazer compras e 
fazer a gestão administrativa do hospital 
sem estar sujeito as regras do sistema 
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sem estar sujeito as regras do sistema 
público 



Hospital Municipal de Acari
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PPP em prisões nos EUA

• Existem basicamente três tipos de PPP no 
sistema carcerário americano:

–a empresa privada é dona do local onde 
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–a empresa privada é dona do local onde 
os presos são mantidos;

–a empresa privada gerencia a prisão.



PPP em prisões nos EUA

• Na parceria mais comum, empresas 
privadas constroem e gerenciam prisões 
nos EUA. Para isso fazem contratos com 
os governos locais, estaduais e federais 
para receberem presos.
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para receberem presos.
• As formas de pagamento mais comuns são 

por número de prisioneiros por dia ou por 
número de vagas reservadas para cada 
entidade.



PPP em prisões nos EUA

• Estudos de comparação de custos 
apontam uma redução de 5% a 20% nas 
prisões gerenciadas privadamente.

• Um problema importante é que estes 
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• Um problema importante é que estes 
estudos não mostram como essas 
economias são alcançadas.

• No próximo slide está um quadro com 
vários resultados de comparação de custo 
em alguns estados americanos.



PPP em prisões nos EUA
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