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1 Introdução

O Brasil vem adotando um regime �scal razoavelmente duro nos últimos anos. Os sucessivos
superávits primários nas contas do governo estão permitindo uma redução lenta, mas contínua,
da relação dívida - PIB que caiu de 52,5% em 2003 para 45,7% no �nal de 20061 , criando as
condições necessárias para a redução gradual das taxas de juros internas. Entretanto, a realização de
superávits primários tem sido acompanhada de um aumento expressivo dos gastos governamentais,
especialmente despesas previdenciárias, programas sociais e despesa com o funcionalismo público.
O problema dessa estratégia é que ela está chegando ao seu limite de efetividade. Isso ocorre,

em grande medida, porque para conciliar os superávits primários com o aumento de gastos, ocorreu
um forte aumento de na carga tributária, que alcançou aproximadamente 34%2 do PIB em 2006.
Um percentual muito alto quando comparado ao vigente em países com grau de desenvolvimento
semelhante. O peso dos tributos é alto mesmo quando comparamos o Brasil com economias de-
senvolvidas, sendo maior, por exemplo, que a carga tributária japonesa (26,5%), a suíça (30%) e a
canadense (33,5%).
Outro ponto negativo dessa estratégia de política econômica é a redução da capacidade de

investimento do Governo Federal. O investimento do governo que foi em média de 4,03% do PIB
no período 1969-84, caiu para um patamar médio de aproximadamente 0,5% nos últimos quatro
anos. Por exemplo, os investimentos da União em transportes, que eram em torno de 1,5% do PIB
na década de 1970, atualmente correspondem a somente 0,18% do PIB (dado de 2005). O baixo
investimento governamental somado a uma alta carga tributária reduz o potencial crescimento da
economia brasileira.
Por outro lado, em que pese o forte crescimento do gasto público dos últimos doze anos, o

Estado não tem conseguido atender as crescentes demandas sociais. Haja vista a situação precária
em que se encontram a educação, saúde, segurança, estradas e tantos outros serviços básicos para
a população. Dessa forma, há uma dicotomia marcante no Estado brasileiro, por um lado ao
analisarmos o tamanho da carga tributária o Estado é exageradamente grande, já pela ótica da
efetividade da ação pública, esse mesmo Estado é pequeno, insu�ciente, comparável aos países
menos desenvolvidos da América Latina.

Uma parte da explicação para a baixa qualidade dos bens e serviços públicos, apesar dos
altos gastos governamentais, é a ine�ciência do gasto público. Ou seja, uma parcela considerável dos

1Dados de divida - PIB calculados usando a nova metodologia do IBGE para o calculo do PIB.
2Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), com dados revisados.
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recursos destinados para a área social não está sendo transformado satisfatoriamente em serviços,
em virtude da baixa capacidade gerencial do setor público e aos desvios de verbas. Dois estudos
recentes apresentam evidências claras nesse sentido.
O estudo de Afonso, Schuknrcht e Tanzi públicado pelo Banco Central Europeu em 2006,

avalia indicadores sobre o desempenho dos serviços públicos e e�ciência da despesa pública em
uma amostra de países emergentes. O Brasil é classi�cado em vigésimo segundo no ranking de
e�ciência, em uma amostra de apenas 24 países em desenvolvimento.
Num trabalho análogo realizado por Ribeiro e Rodrigues Junior3 , são analisados 22 países da

América Latina. O Brasil tem um resultado semelhante, sendo classi�cado como o segundo menos
e�ciente do conjunto de países analisados. O mais preocupante é que mesmo comparado com países
pouco desenvolvidos institucionalmente, que não são grandes exemplos de e�ciência, os resultados
foram desastrosos. O Brasil �ca atrás de países como Venezuela e Bolívia, estando à frente apenas
da Colômbia.
Uma vez diagnosticado a baixa qualidade do gasto público, �ca claro que o Estado brasileiro

deve buscar novas alternativas para reduzir os custos dos bens e serviços que ele oferta a sociedade.
Essa opção permitiria atender uma maior parte das demandas sociais, sem acréscimo da carga �scal.
Com isso, seria possível, conciliar a pressão por melhores serviços públicos com a restrição imposta
pelo limite da tributação.
Uma opção que tem funcionado em outros países são as parcerias público privadas (PPP) para

a área social. Dessa forma, o governo consegue trazer a e�ciência do setor privado para a provisão
de bens e serviços públicos, reduzindo assim os custos e aumentando a satisfação dos usuários. As
experiências internacionais mostram o sucesso da parcerias entre o Estado e setor privado para
aumentar a qualidade do gasto.
No Brasil, as experiências com PPP na área social ainda são tímidas. Existem algumas ex-

periências como a parceria do grupo privado COC com as escolas da rede pública municipal de
São Paulo. Desde 1997, vários municípios contrataram o COC para implementar uma nova gestão
pedagógica nas escolas. Esse modelo de gestão envolve, dentre outras atribuições, treinamento de
professores, fornecimento de material didático, estabelecimento de metas e avaliação dos professores
e das escolas. 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 o COC.
Outro exemplo bem sucedido é o programa de terceirização dos hospitais em São Paulo. As

parcerias são por contrato de gestão, a Secretaria Estadual da Saúde faz repasses mensais e trimes-
trais vinculados ao cumprimento de metas qualitativas e quantitativas. A pesquisa FIOCRUZ -
Banco Mundial (2005), feita por Costa e Ribeiro mostrou diferenças entre hospitais administrados
diretamente pelo governo e através de PPP com organizações sociais criadas para gerir hospitais
públicos. As parcerias com as organizações sociais propiciaram um índice de mortalidade menor,
maior e�ciência técnica e alocativa. Essa melhora foi obtida com os mesmos recursos e o mesmo
per�l de pacientes dos hospitais públicos tradicionais, o que é um indicativo que a mudança de
gestão teve papel primordial neste desempenho superior das organizações sociais. Assim há fortes
evidências que as parcerias público-privadas aumentam a qualidade do gasto público na área social.
O artigo está organizado em quatro seções. A primeira discute a evolução do gasto público

brasileiro nos últimos quinze anos; a segunda apresenta os resultados de dois trabalhos que con-
stroem medidas objetivas de e�ciência pública; na terceira seção mostramos como que as parcerias
público privadas podem aumentar a qualidade do gasto governamental; a última seção é a conclusão
do artigo.

3Publicado no boletim de desenvolvimento �scal do IPEA em 2006.
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2 Evolução do gasto público no Brasil

O gasto primário do Governo Central aumentou de 14% para 21,2% do Produto Interno Bruto
(PIB) no Brasil em 15 anos, entre 1991 e 20064 . Esse crescimento de sete pontos percentuais do
PIB foi acompanhado por um aumento do esforço de equilíbrio �scal a partir de 1999, o que explica
o aumento da carga tributária entre 10 e 12 pontos percentuais do PIB desde a primeira metade dos
anos 90. Nos últimos dez anos pode-se identi�car dois pontos de in�exão na evolução da política
�scal. O primeiro deles foi em 1999, quando o governo brasileiro começou sistematicamente a gerar
resultados primários superavitários que foram mantidos no governo atual até 2005. O segundo
ponto de in�exão começa em 2004, quando se encerra um ciclo de aumento contínuo da razão
dívida pública/PIB desde 1994 que decorreu, em parte, de ajustes patrimoniais efetuados ao longo
da segunda metade dos anos 90 pelo governo anterior.
Apesar do maior esforço �scal do governo federal na geração de superávit primário desde 1999 e

da melhora recente no per�l e no custo da dívida pública, o aumento do gasto público nos últimos
15 anos tem ocasionado um aumento indesejado da carga tributária que já alcança uma cifra entre
36% e 38% do PIB. Este valor é elevado para um país com o nosso nível de riqueza e coloca o Brasil
entre aqueles países do mundo com maior carga tributária. O mais grave é que todo este aumento
de carga tributária não tem se transformado em aumento do investimento público. O investimento
público do governo federal nos últimos quatro anos �cou na média em 0,5% do PIB, um valor muito
baixo para uma carga tributária superior a 35% do PIB e quase a metade do investimento púbico
nos oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso.
O aumento do gasto público não �nanceiro do governo federal nos últimos quinze anos não foi

acompanhado pelo inchamento do estado brasileiro. A percepção que houve um inchamento do
setor público ao longo dos últimos dez anos está errada. Conforme podemos observar na Tabela
1, apesar do crescimento do gasto com pessoal (% do PIB) na primeira metade dos anos 90, esse
gasto deixa de crescer e mantém-se estável num patamar de aproximadamente 5% do PIB.

Tabela I

Transferências a
estados e municípios Pessoal Benefícios

INSS Outros Total

1991 2,6 3,8 3,4 3,9 13,7
19911995 2,7 4,6 4,5 3,8 15,6
19962000 3,2 5,0 5,7 5,0 18,9
20012005 4,0 5,1 6,9 5,3 21,3

2005 4,3 4,8 7,6 5,9 22,6
Variação

(20051991) 1,7 1,0 4,2 2,0 8,9

Fonte Giambiagi (2006)

4O gasto não �nanceiro do governo federal em 2006 inclusive transferências foi de R$ 487,2 bilhões. Isso equivale
a 21,2% de um PIB de R$ 2,3 trilhões, calculado aplicando-se uma taxa de crescimento nominal de 7% em cima do
PIB de 2005 já com a nova metodologia.
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Ademais, conforme destacado por Giambiagi (2006), mesmo o aumento do gasto com pessoal
de 1% do PIB quando comparado ao início dos anos 90 é explicado integralmente pelo crescimento
do gasto com inativos que passou de 0,9% do PIB em 1991 para 2,2% do PIB. Nos últimos quatro
anos, apesar do crescimento do número de funcionários públicos, os gastos com pessoal da ativa não
estavam crescendo com proporção do PIB até 2005, mas o aumento generalizado dado pelo governo
federal aos funcionários públicos em 2006 modi�cou a dinâmica desta conta, que passou novamente
a crescer de forma muito rápida.
Ao longo dos oito anos do governo Fernando Henrique, o número de servidores civis foi reduzido

em 110 mil e o de militares em 43 mil . No entanto, o atual governo começou uma política de
aumentar o ingresso de servidores públicos revertendo a terceirização de carreiras não típicas de
estado. Como resultado dessa política, o número de servidores públicos civis e militares voltou a
crescer nos últimos quatro anos, interrompendo a trajetória de queda dos oito anos anteriores. Nos
últimos quatro anos 92 mil servidores foram incorporados ao estado, sendo 41 mil deles servidores
civis. O grá�co I ilustra a dinamica do número de funcionários públicos civis do governo federal
nos últimos quinze anos.
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Eleboração do autores

No entanto, o peso dos gastos com pessoal da União (ativos e inativos) ainda é semelhante à
média de 1991-95 (4,6% do PIB), o que refuta a hipótese de inchamento do setor público e de que
o mero controle dos gastos com servidores civis e militares, seria su�ciente para o controle do gasto
público.
Todavia, os gastos com pessoal ativo vinham tendo seu peso reduzido como proporção do PIB

até 2005, mas o aumento de contratações e o aumento generalizado para os funcionários públicos
aumentaram essa conta que passou de 2,39% do PIB para 2,61%. O que ainda a mantém abaixo
do patamar de 2002, mas pode indicar uma mudança de política por parte do governo Lula. Adi-
cionalmente, os aumentos concedidos aos funcionários públicos em 2006 ainda não mostraram o seu
impacto pleno. Assim, é possível que neste ano essa conta volte a pressionar os gastos públicos
agravando ainda mais a situação �scal.
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O ponto mais preocupante é que, apesar da reforma parcial do Regime Geral de Previdência
Social feita no governo FHC, quando foi instituído o fator previdenciário, essa conta continuou
crescendo, nos últimos quatro anos essa conta aumentou em 1,12 ponto percentual do PIB; já
considerando a nova série do PIB mais elevada divulgada recentemente pelo IBGE, que reduziu
o peso dessa conta e dos demais itens do gasto público. Apenas em 2006, os gastos do INSS
aumentaram em quase meio ponto percentual do PIB, re�etindo o reajuste real do salário mínimo
em 13,3%5 . Além disso, o Brasil ainda não completou sua transição demográ�ca, o que implica que
a população brasileira ainda vai continuar envelhecendo. O aumento de bene�ciados deve exercer
uma pressão adicional sobre os gastos previdenciários nos próximos anos.
A outra rubrica com crescimento de dois pontos percentuais do PIB identi�cada na Tabela 1

é o item �outras despesas�que aparece nos relatórios do Tesouro Nacional sob a denominação de
outras despesas de custeio e capital (OCC). Essas despesas crescem 2 pontos percentuais do PIB
entre 1991-95 e 2005. Nesta conta estão os investimentos públicos, os programas de transferência
de renda exclusive previdência, gastos com educação, saúde e as despesas com material de consumo
do governo.

TABELA 2
Principais itens da OCC 2002 2003 2004 2005 2006
(a) Despesas Correntes Discricionárias/2 1,20% 0,90% 0,97% 0,95% 1,06%

(b) Despesas Correntes "Sociais" 3,07% 3,04% 3,25% 3,52% 3,69%
         Programas Sociais/3 0,79% 0,88% 1,11% 1,28% 1,47%
         Gastos correntes com saúde 1,39% 1,34% 1,39% 1,44% 1,41%
         Gastos correntes com educação + FUNDEF 0,89% 0,82% 0,75% 0,80% 0,81%
(c) Investimento 0,83% 0,31% 0,47% 0,48% 0,66%

Elaboração do autores

A tabela 2 mostra a evolução detalhada da OCC entre 2002 e 2006, e nos permite tecer as
seguintes conclusões:

1. Redução das despesas correntes discricionárias: Apesar do aumento desses gastos em 2006,
esses gastos que representam as despesas de custeio de todos os ministérios (com exceção dos
ministérios da saúde e o da educação) ainda são menores do que aquele de 2002. Assim,
a expansão recente do gasto público não parece ser fruto do comportamento perdulário do
governo, os dados mostram que as despesas discricionárias foram reduzidas de 1,20% para
1,06%. Essas despesas compreendem dentre outras coisas os gastos com material de consumo,
as despesas com passagens aéreas, os gastos com serviço terceirizado de pessoa jurídica, as
contratações temporárias.

2. Crescimento das despesas correntes sociais: pode-se observar que a partir de 2004 iniciou-se
uma forte expansão dos gastos sociais, que passaram de 3,04% do PIB em 2004 para 3,69% do

5Como o peso dos benefícios que pagam exatamente um salário mínimo na composição do total do gasto do
INSS é da ordem de 1/3, a �regra de bolso� relevante é que um aumento real de 10% do Salário Mínimo equivale
aproximadamente a um incremento real de 3% a 4% da despesa previdenciária
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PIB em 2006, um crescimento de 0,65 ponto percentual do PIB em apenas dois anos. Desse
crescimento, 90% (0,6 ponto do PIB) decorreu da expansão dos �programas sociais� onde
se destacam os programas de transferência de renda condicionada (bolsa-família); o benefício
mensal ao de�ciente e ao idoso, o abono salarial e os pagamentos do seguro desemprego. Esses
programas de transferência de renda passaram de 0,79% do PIB em 2002 para 1,47% do PIB
em 2006.

3. Investimento público: Apesar do crescimento do investimento público em 2006, esse item
foi talvez o mais sacri�cado nos últimos quatro anos. A média do investimento público nos
últimos quatro anos de 0,5% do PIB é praticamente a metade do valor do investimento público
do governo anterior. Isso indica que o crescimento dos gastos sociais e dos benefícios do INSS,
apesar do aumento da carga tributária, terminou por sacri�car ainda mais o baixo nível do
investimento público.

Fonte: WDI

A análise das contas do governo federal mostra que a expansão do gasto público entre 2002 e 2006
foi causado quase que exclusivamente pelo aumento em gastos sociais (se considerarmos despesas da
previdência como gasto social). Os dados �scais apontam que o Brasil, um país em desenvolvimento,
está se tornado um país com uma rede de proteção social típica de alguns países desenvolvidos. O
grá�co I mostra a relação entre a renda percapita e o tamanho do governo, medido pelos total de
gastos públicos nominais (inclui gastos do governo federal, estados e municipios) como fração do
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PIB. O Brasil pertence a um grupo que destoa do padrão internacional, países com percentual de
gastos públicos muito alto para sua renda percapita.
Se essa estrutura de gastos for opção da sociedade, isso implica também uma carga tributária

elevada típica desses países que fazem opção por uma rede extensa de assistência social. A alta carga
tributária somada ao baixo investimento público devem causar um menor crescimento econômico
no próximos anos. O grá�co II mostra uma análise cross-section da relação entre crescimento real
do PIB e tamanho do governo.

Fonte: WDI

3 Estimativas da Ine�ciência brasileira

Na seção anterior mostramos que os gastos sociais têm crescido nos últimos quatro anos. Todavia, os
bens e serviços oferecidos pelo Estado brasileiro não parecem estar melhorando, apesar do aumento
de gastos. A performance da saúde e educação pública ainda é muito ruim, como será demontrado
mais adiante nessa seção. Além disso, o Brasil tem graves problemas na infra-estrutura, tanto na
área de transportes quanto em energia. Uma possível explicação para a baixa qualidade dos bens
e serviços público, apesar dos altos gastos governamentais, é a ine�ciência do gasto público. Nesta
seção, apresentaremos evidências que o Estado brasileiro é ine�ciente no seu gasto. Dessa forma,
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uma parte considerável dos recursos destinados para a área social não estão sendo transformados
satisfatoriammente em serviços, em virtude da baixa capacidade gerencial do setor público ou
desvios de verbas.
A percepção do Estado brasileiro como pouco e�ciente já é bem comum na sociedade brasileira.

Entretanto, uma pergunta relevante é quão ine�ciente é o Brasil, ou seja, quantos recursos poderiam
ser poupados se os recursos fossem utilizados de forma e�ciente. A literatura econômica tradicional
analisa o efeito dos gastos públicos e do grau de intervenção do governo na atividade produtiva sobre
a e�ciência econômica e a eqüidade. Analisar a e�ciência do estado é complicado tendo em vista que
é complicado mensurar a e�ciência estatal. Todavia, existe uma nova linha de pesquisa, liderada
pelos estudos empíricos de Afonso, Schuknrcht e Tanzi (2005 e 2006), que avaliam a e�ciência
do gasto público, tanto no que se refere a qualidade dos serviços oferecidos (quando tratamos de
educação, saúde, infra-estrutura e administração), quanto no que se refere aos resultados obtidos
(crescimento econômico, eqüidade da renda e estabilidade macroeconômica).
Nos artigos de Afonso, Schuknrcht e Tanzi (2005 e 2006) é construída uma metodologia para esti-

mar a e�ciência relativa dos países. Usando essa metodologia os autores construíram e avaliaram in-
dicadores sobre o desempenho dos serviços públicos e e�ciência da despesa pública em uma amostra
de países desenvolvidos (2005) e em uma amostra de países emergentes (2006). O resultado principal
desses trabalhos é que os retornos marginais dos gastos públicos são decrescentes independentemente
da amostra de países analisada. Nesse trabalho sobre mercados emergentes o Brasil está incluído
na amostra, por isso apresentaremos detalhadamente seus resultados.
Outro trabalho interessante dessa linha de pesquisa é Ribeiro e Rodrigues Junior (2006), nesse

trabalho os autores utilizam a metodologia desenvolvida por Afonso, Schuknrcht e Tanzi para anal-
isar a e�ciência do gasto público na América Latina no período 1998-2003. A motivação do trabalho
vem do fato que os maiores países da região passaram por reformas estruturais (privatizações, re-
dução de barreiras comerciais e equilíbrio �scal) durante as décadas de 1980 e 1990. Essas reformas
foram implementadas de forma muito heterogênea nos pais da América Latina. O artigo tenta
fazer um mapeamento entre as reformas implementadas e a e�ciência dos gastos governamentais
em cada país. O resultado do trabalho é muito ruim para o Brasil, classi�cado como o segundo
menos e�ciente da amostra de 22 países latino-americanos. Já o Chile país que se aprofundou nas
reformas estruturais é classi�cado como o país mais e�ciente.

3.1 Metodologia

Os autores desenvolveram uma medida de performance do setor público (PSP), de�nido como o
desempenho (outcome) em algumas áreas basicas de atuação do governo, medido pelo resultado
de uma série de indicadores socio-econômicos relacionados. E uma medida de e�ciência do setor
público (ESP), de�nido como o resultado dos indicadores ponderado pela quantidade de recursos
empregados.
Mostraremos os resultados de e�ciência e desempenho de dois estudos. Afonso, Schuknrcht e

Tanzi (2006) que analisam uma amostra com 24 países emergentes de diferentes continentes6 , e
Ribeiro e Rodrigues Junior (2006) que analisa exclusivamente países da América Latina. Nos dois
estudos o Brasil apresenta resultados extremamente ruins em termos de e�ciência.
Os setores de performance do governo que serão analisados são: educação, saúde, infra-estrutura

e administração pública (indicadores de oportunidade), e mais três setores considerados funções

6A motivação desse trabalho era comparar o setor público de alguns países candidatos a entrar na União Europeia
com outros países em desenvolvimento. Logo, boa parte dessa amostra é de países do Leste Europeu.
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básicas do governo: estabilidade macroeconômica, desigualdade de renda e crescimento econômico.
Assumindo que PSP depende do valor de um indicador (Ik) social ou econômico. Se existem i

países na amostra, j áreas de atuação governamental relevantes, que juntas determinam a perfor-
mance do governo no pais i (PSPi). Então, podemos escrever:

PSPi =
nX
j=1

PSPij

Com PSPij=f(Ik);
Logo, uma variação em PSP depende da variação no valor de algum indicador socio-econômico

relevante.

�PSPij =

n1X
i=k

@f

@Ik
�Ik

Onde:
f(.) é uma função bem comportada que relaciona o indicador ao desempenho do setor público.
n é o número total de áreas do governo
n1 é o número de indicadores relevantes para a área de governo em consideração
A performance em cada área é medida de acordo com os resultados de alguns indicadores de

desempenho. Logo, uma melhora na performace só ocorre se houver uma variação positiva nos
indicadores. Segundo essa abordagem, serão desenvolvidos subindicadores de desempenho governa-
mental que podem ser agrupados em duas classes:

1. Os subindicadores de oportunidade re�etem a in�uência das escolhas públicas sobre as opor-
tunidades individuais e o bom funcionamento dos mercados. São calculados subindicadores
para administração pública, educação, saúde e infra-estrutura.

2. Os subindicadores "musgraveanos"re�etem a capacidade do Estado de promover suas três
funções primordiais, segundo a visão do economista alemão Richard A. Musgrave7 . São elas:
eqüidade social, estabilidade macroeconômica e crescimento econômico.

O indicador composto do país i é calculado usando a média aritmética dos sete subindicadores.
O esquema ilustrado na �gura 5 resume a construção dos subindicadores e do indicador composto
de desempenho.

7Richard A. Musgrave (December 14, 1910 - January 15, 2007) escreveu The Theory of Public Finance (1959) e
Public Finance in Theory and Practice (1973) dois livros classicos sobre e�ciência e funções do setor público.
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Usando os subindicadores de desempenho podemos calcular os subindicadores de e�ciência
lenvando-se em conta os gastos públicos relacionado a cada uma das áreas. Dessa forma, a e�-
ciência da área j do governo do país i pode ser medida da seguinte forma.:

ESPij =
DSPij
GSPij

E o indicador de e�ciência global será dado por:

ESPi =
nX
j=1

ESPij =
nX
j=1

DSPij
GSPij

Onde:
GSPij = gasto do governo na área j do país i
ESPij = indice de e�ciência do setor público na área j e no país i
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No último passo, usamos a informação dos subindicadores de performance e e�ciência para criar
uma medida de agregada de "desperdício"do dinheiro público, entre os países. Ou seja, podemos
calcular a quantidade de recursos que poderiam ser economizados se o governo usasse e�cientemente
seus recursos. Para conseguir calcular essa medida, usamos a análise envoltória dos dados8 (DEA),
método de estimação não paramétrico de uma fronteira de possibilidade de produção convexa.
Proposta inicialmente por Deprins, Simar e Tulkens, a DEA permite classi�car um produtor de
acordo com sua e�ciência, comparando cada performance individual com a fronteira de possibilidade
de produção. Ao longo da fronteira podemos ver o maior nível de desempenho possivel para um
dado nível de gastos com insumos.
O problema de programação linear pode ser escrito como:

Min
�;�

�

s.a.

8>><>>:
�yj + Y � � 0
�xj �X� � 0
n10� = 1
� � 0

Onde:
Yj vetor de de outputs (kx1) onde k é o número de outputs
xj é um vetor de inputs (pxn) onde p é o número de inputs e n o número de setores
Y é uma matriz de outputs (kxn)
X é uma matriz de inputs (pxn)
� é um escalar que mede a e�ciência
� é um vetor (nx1) de constantes
n1�é um vetor de uns.
O parametro �; que é estimado por essa metodologia, mensura a distância entre o país e a

fronteira de possibilidade de produção. Nesse contexto, se �=1 o país é e�ciente. Caso � < 1 o país
está abaixo da fronteira e é ine�ciente. A distância entre o país e a fronteira será nossa medida de
e�ciência. Quanto mais longe um país está da fronteira, mais ele poderia poupar se usasse de forma
e�ciente seus recursos.

3.2 Resultados

Apresentaremos os resultados de e�ciência e desempenho de dois estudos que incuiram o Brasil na
amostra. O primeiro deles, Afonso, Schuknrcht e Tanzi (2006) analisa uma amostra com diversos
mercados emergentes, com ênfase em países do leste europeu. Usando dados de 24 países em
desenvolvimento entre 2001 e 2003. O outro trabalho, Ribeiro e Rodrigues Junior (2006) analisa
exclusivamente países da America Latina, seus dados são de 22 países no período entre 1998 e 2003.
Esse segundo trabalho só analisa o desempenho e performance do setor público em cinco áreas, não
são analisadas: eqüidade e infraestrutura, por falta de bons dados.Veremos que nos dois estudos
o Brasil aparece muito mal posicionado, sendo classi�cado em ambos como um dos países com o
setor público menos e�ciente.
A tabela IA apresenta os subindicadores de performance do artigo de Afonso, Schuknrcht e

Tanzi (2006). A tabela IB apresenta os resultados dos mesmos subindicadores para o trabalho

8Coelli, Rao e Battese (1998) e Sengupta (2000) fornecem uma explicação mais aprofundada dessa metodologia.
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de Ribeiro e Rodrigues Junior. Manteremos esse padrão durante a apresentação dos resultados,
as tabelas "As"apresentarão os resultados do trabalho que usa dados de um conjunto de países
emergente, enquanto que as tabelas "Bs"mostrarão os resultados para países latinoamericanos. Só
apresentaremos os resultados mais importantes dos dois trabalhos do texto desse artigo, os outros
resultados serão apresentados no apêndice. Daremos ênfase na apresentação dos resultados do artigo
sobre mercados emergentes, em virtude da maior diversidade de países nessa amostra.

Tabela IA

A última coluna da tabela IA computa a média aritmética dos subindicadores de performance
de cada área, criando um índice agregado de performance. O Brasil �ca empatado com a Turquia
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como a segunda pior performance do setor público. E apresenta resultados abaixo da média nos
subindicadores de todas as áreas. O resultado da tabela IB não é tão desastroso, comparado com
os países latino americanos os resultados brasileiros são medianos, �cando abaixo da média apenas
nas áreas de saúde e no desempenho econômico. O mau desempenho brasileiro no desempenho
contrasta com seus altos gastos sociais, as tabelas XA e XB (no apêndice I) apresentam os gastos
públicos de cada país.

Tabela IIA
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Analisaremos os resultados de e�ciência do setor público de diversos países usando a metodologia
de envoltória dos dados. Estimaremos uma fronteira de possibilidade de produção para o setor
público, ou seja, essa fronteira mostra para cada gasto (como proporção do PIB) qual a melhor
performance econômica e social que um Estado poderia conseguir, caso gaste de forma e�ciente
seus recursos. Em seguida mediremos quão longe cada país está dessa fronteira, e dessa forma
teremos uma medida de ine�ciência. Nessa forma de análise, existem duas formas de orientação
possíveis:
1) Orientação pelo input, onde se determina quanto do input pode ser reduzido sem que se altere

o desempenho obtido.
2) Orientação pelo output, onde é calculado quanto o output pode ser aumentado sem modi�car

a quantidade de insumos utilizados.
As duas orientações apresentam os mesmos resultados quando a tecnologia tem retornos con-

stantes de escala, mas implicam em resultados diferentes quando a tecnologia apresenta retornos
variáveis. Não são impostas, em nenhum dos trabalhos, nenhuma hipótese sobre os retornos de
escala. O primeiro artigo apresenta os resultados com as duas orientações enquanto que o segundo
só apresenta os resultados usando a orientação pelo input.
A tabela IIA mostra o resultado da estimação via DEA com as duas orientações possíveis, no

apêndice apresentamos o grá�co da fronteira de possibilidade de produção estimada para esses
países. Brasil, Grécia e Hungria são classi�cados nas últimas posições em e�ciência, enquanto que
Singapura e Tailândia estão na fronteira e�ciente. A tabela IA mostra que apesar de gastar apenas
21% do PIB, o setor público de Singapura tem a melhor performance da amostra, logo é natural
que esse país estivesse na fronteira. Analisando a orientação pelo input vemos que o Brasil poderia
gastar aproximadamente 60% a menos de recursos e obter os mesmos resultados econômicos e sociais
se gastasse e�cientemente seus recursos.
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Tabela IIIA

A tabela IIB mostra o resultado da estimação da DEA para países do segundo trabalho. O
Brasil é relativamente ine�ciente, mesmo em uma amostra apenas com países da América Latina.
O Brasil �ca na vigésima primeira posição numa amostra de 22 países no ranking de e�ciência,
estando a frente apenas da Colômbia. Enquanto isso o Chile, Costa Rica, Panamá República
Dominicana e Trinidad e Tobago estão na fronteira e�ciente. O Chile é o único país da América do
Sul na fronteira e�ciente, mostrando que as reformas estruturais que esse país realizou foram bem
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sucedidas para aumentar a qualidade do gasto público. O Brasil é considerado menos e�ciente que
países com baixíssimo desenvolvimento institucional, como a Bolívia e a Venezuela. Segundo essas
estimativas, seria possível o Brasil poupar aproximadamente 40% dos gastos públicos obtendo o
mesmo desempenho nos indicadores econômicos e sociais. Os dois estudos apresentam diagnósticos
muito semelhantes sobre a qualidade do gasto público, o Brasil �ca nas últimas posições em ambos.

Tabela IIB

Os resultados são uma evidencia robusta da ine�ciência do gasto público no Brasil. Mesmo
comparado com países pouco desenvolvidos institucionalmente, que não são grandes exemplos de
e�ciência, os resultados foram desastrosos. Nesse sentido, vale ressaltar que as mensurações de
e�ciência apresentadas nesta seção são todas medidas de e�ciência relativa. Assim, se �zéssemos
análise similar onde o Brasil fosse analisado em uma amostra de países desenvolvidos, esperaríamos
estimar uma ine�ciência ainda maior do que as estimativas apresentadas nesses dois trabalhos. O
que deixa claro que o estado brasileiro precisa ser repensado, no sentido de torná-lo mais e�ciente.
Na próxima seção, apresentaremos possibilidades de melhoria na qualidade da despesa pública,
além de iniciativas bem sucedidas nessa matéria.

4 Parceria Público Privada - PPP

A parceria público privada é uma alternativa à concessão e licitação, como forma de associação do
poder público com a iniciativa privada. Cada uma destas opções tem vantagens e desvantagens.
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Em uma licitação o governo recebe propostas para a construção de um imobilizado. O governo
elabora um projeto, suas especi�cações e a iniciativa privada faz ofertas de preço de construção.
A menor oferta vence a licitação e esta empresa constrói o imobilizado. O governo neste caso
precisa �scalizar a qualidade da construção, veri�cando se estão sendo atendidas as especi�cações
do projeto.
Em uma concessão o governo concede a uma empresa privada o direito de explorar um serviço

público. Esta empresa efetua a cobrança de tarifas dos consumidores e tem obrigações de efetuar
investimentos e manter um padrão mínimo de qualidade estipulado no contrato de concessão.
Já uma parceria público privada pode substituir uma licitação e uma concessão em que o parceiro

privado seria responsável por construir o imobilizado e explorá-lo após a construção. Este contrato
possui algumas vantagens dependendo das circunstâncias. Em geral quando o contrato de concessão
não é indicado porque o retorno privado é negativo ou o serviço seria subutilizado devido a cobrança
de uma tarifa que permitisse o retorno do investimento, ou ainda porque o risco do contrato de
concessão seria muito elevado as PPP são uma solução, servindo até mesmo no caso em que o
retorno privado líquido é negativo e o contrato de concessão impossível de implementar.
Um exemplo seria a construção de uma linha de metrô. O retorno privado líquido neste caso seria

o valor máximo possível de ser arrecadado com a cobrança de tarifas menos o custo do investimento
de construção da linha de metrô. Provavelmente este valor será negativo, e mesmo que não o seja
o valor de tarifa necessário para obter o retorno do investimento seria muito alto excluindo grande
parte da população que utilizaria o serviço. Mas mesmo com o valor privado líquido sendo negativo
a obra ainda pode ser socialmente desejável pois existem benefícios sociais provenientes da mesma
como a redução de congestionamentos, redução de poluição do ar e sonora e facilidade de acesso
a vizinhança da linha. Estes fatores podem contribuir para o retorno total da linha ser positivo.
Vamos supor que este seja o caso.
Como já foi mencionado anteriormente, uma concessão direta não é desejável nesta situação.

Uma alternativa seria licitar a construção da linha e posteriormente efetuar a concessão da mesma.
Mas por vantagens microeconômicas explicadas logo adiante uma alternativa vantajosa seria fazer
uma PPP. Um agente privado construiria a linha e a operaria após a sua conclusão. O governo
garantiria o retorno do investimento através de transferências que seriam feitas após o início da oper-
ação da linha, garantindo a rentabilidade do investimento. A PPP tem vantagens microeconômicas
pois o parceiro privado sabendo que operaria a linha durante um longo período após a construção
teria incentivos a fazer a construção utilizando técnicas e materiais adequados para otimizar a
manutenção neste longo prazo.
Uma outra circunstância na qual a PPP seria uma solução vantajosa seria quando há incerteza

sobre o retorno do investimento e o governo está em melhor situação para lidar com esta incerteza
do que o setor privado. O governo garantiria a rentabilidade e caso o investimento se mostre
sustentável apenas com as tarifas o governo não precisaria efetuar repasses para a entidade privada.
Sem as PPP isto não seria possível e o governo teria que fazer todo o investimento.

5 Parcerias Público-Privadas em Saúde

5.1 Hospitais em São Paulo

Em um estudo coordenado pelo Banco Mundial em parceria com o Ministério da Saúde, Departa-
mento para o Desenvolvimento Internacional (DFID), Fundação Oswaldo Cruz, Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e ONA, Costa e Ribeiro(2005) fazem uma comparação entre hospitais no
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estado de São Paulo que são administrados pelo modelo hierárquico da administração direta e
administrados através de Organizações Sociais (OS).
A administração pública direta é muito rígida em grande parte devido a Constituição de 1988

e legislações do início da década de 1990. O regime jurídico único instituído pelo Art. 1 da Lei
8112/90 transformou em estatutário todos os trabalhadores do setor público não concursados ativos
há mais de cinco anos quando a Constituição foi promulgada.
Já o Art. 21 da mesma lei estabeleceu a estabilidade para os servidores habilitados em concurso

público e empossado em cargo de provimento efetivo que completassem dois anos de efetivo exer-
cício, e o Art. 41 em seu terceiro parágrafo assegurou a irredutibilidade dos vencimentos de cargo
efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente e o quarto parágrafo assegurou isonomia de
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores
dos três Poderes, mesmo que ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou ao local de trabalho. (Costa e Ribeiro, 2005)
As compras de insumos e serviços foram regulamentadas pela Lei 8666/93. Esta lei estabeleceu

normas gerais sobre licitações e contratos administrativos com efeitos em todas as esferas de governo.
Além dos órgãos de administração direta os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas,
as empresas públicas as sociedades de economia mista e qualquer entidade controlada por alguma
esfera de governo.
Após a Constituição de 1988 as organizações existentes eram as autarquias, fundações, empresas

públicas e empresas de economia mista. No caso de hospitais os modelos de empresa pública e de
economia mista não apresentaram grande difusão. Estamos mais interessados em autarquias e
fundações. Ambas são entidades de direito público cujos bens e rendas são considerados patrimônio
público, suas contratações são sujeitas à licitação e os funcionários sujeitos ao regime jurídico
único, são imunes a impostos sobre patrimônio, renda e serviços e seus bens e rendas não podem
ser penhorados. A diferença é que as fundações não tem �ns lucrativos.
Este modelo protege totalmente o funcionalismo e as organizações públicas e sua justi�cativa

é que risco maior a e�ciência e à qualidade era o uso das organizações pelo Executivo para obter
vantagens. Mas o resultado foi que as organizações tornaram se ine�cientes por problemas de baixa
responsabilização e ausência de tomada de decisões no nível de processos, provendo baixo incentivo.
A estabilidade tornou muito difícil premiar ou punir para incentivar qualidade.
O Governo Federal fez uma reforma administrativa em 1995 que difundiu a separação de funções

estratégicas e funções essenciais do Estado. A parte estratégica �caria sob o modelo de adminis-
tração burocrático/hierarquizado.
Por outro lado, a parte de prestação que inclui os hospitais públicos foram classi�cadas de

atividade não exclusivas de Estado e poderiam ser geridas de forma mais �exível com regulação por
contrato com o setor público. O arranjo proposto para estes setores foi através das Organizações
Sociais (OSS).
Nas OSS os contratos de trabalho são de regime privado, evitando os problemas associados com

a estabilidade dos funcionários e gastos previdenciários futuros por parte do ente estatal.
Uma OSS é uma pessoa jurídica de direito privado e sem �ns lucrativos. Sua área de atuação é

limitada pela lei 9637/98. Uma inovação importante no formato das OSS é o contrato de gestão.
Este contrato é �rmado entre o poder público e a organização social para um parceria que entre
outras áreas pode ser para a saúde. Este contrato determina as responsabilidades, atribuições e
obrigações das partes.
Nos contratos de gestão devem estar especi�cados o programa de trabalho proposto pela or-

ganização social, as metas e os prazos para o cumprimento delas. Também devem estar previstos
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os critérios objetivos para a avaliação do desempenho através dos indicadores de qualidade e pro-
dutividade. Devem também ser estipulados limites e critérios para a despesa com remuneração e
vantagens de qualquer natureza para os funcionários e dirigentes das organizações sociais.
Além disso o Poder Público pode requerer relatórios referentes a execução do contrato de gestão

a qualquer momento. Estes relatórios incluem comparativo entre as metas propostas e os resultados
alcançados e a prestação de contas do atual exercício �nanceiro.
Uma comissão é responsável pela avaliação destes relatórios e deve relatar suas conclusões à

autoridade administrativa.
Os responsáveis pela �scalização tem a obrigação de informar ao Tribunal de Contas da União

ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade na utilização de recursos ou bens públicos
pela organização social.
Além disto, caso as irregularidades sejam muito graves a autoridade deve representar ao Min-

istério Público, à Advocacia Geral da União, ou à Procuradoria da entidade para que requeira
em juízo o bloqueio dos bens dos dirigentes e de quem possa ter enriquecido ilegalmente ou cau-
sado dano ao patrimônio público. Neste caso o Poder Público é responsável pela continuidade das
atividades.
Ao comparar as organizações sociais com a administração direta observamos que a primeira

tem vantagens administrativas. As organizações sociais não estão sujeitas as mesmas normas de
contratação e seus funcionários não tem os benefícios dos estatutários. Suas compras não são
regulamentadas pela lei das licitações. Isso aumenta a capacidade de prover os incentivos adequados
a uma maior e�ciência e agiliza a utilização do recursos repassados pelo poder público. Melhora
também a capacidade de gerenciar os próprios recursos pois conseguem planejar seus investimentos
que não dependem mais de licitações e ainda podem aplicar seus excedentes no mercado. Além
disso são avaliados pelos seus resultados e não pelos seus procedimentos como é o caso de órgãos
da administração direta.
Devido ao grande custo político não houve conversão de organizações públicas em entes privados.

Além desta transformação, as carreiras públicas dos funcionários seriam extintas, o que gerou
resistência sindical à idéia.
Mas no estado de São Paulo, com a conclusão de novas unidades hospitalares foi possível já

começá-las como organizações sociais, sem antes ter uma autarquia ou empresa pública funcionando
no local, eliminando grande parte do custo político. A experiência paulista é importante porque
tem sido sustentável, a primeira organização social foi criada em 1998 e o número só cresceu depois
desta primeira, a experiência não foi juridicamente contestada pois foi feita uma blindagem legal
adequada e o processo foi implementado de forma transparente permitindo estudos independentes
sobre a qualidade do serviço e e�ciência.
Entre as exigências para as entidades se quali�carem como organização social estava a obriga-

toriedade de atendimento exclusivo aos usuários do SUS e experiência de pelo menos cinco anos
administrando serviços próprios de saúde. As entidades quali�cada então podiam manifestar seu in-
teresse em �rmar um contrato de gestão à cada novo hospital terminado. Na tabela 1 estão listados
os primeiros contratos de gestão com as organizações sociais feitos pelo estado de São Paulo.
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Tabela 1: Relação das mantenedoras das primeiras organizações sociais sob contrato de gestão

Os primeiros contratos serviram para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) obter dados sobre o
funcionamento dos hospitais sob a parceria. Estes dados sobre o volume de procedimentos realizados
e as despesas em cada um dos hospitais, além dos indicadores da área hospitalar como tempo médio
de permanência, taxa de ocupação, número de saídas, atividades e procedimentos ambulatoriais e
de emergência eram complementados pelas informações do Sistema de Informações Hospitalares
(SIH)/SUS referente as internações serviram para aprimorar o sistema e os novos contratos feitos
a partir do ano 2000.
Uma das mudanças foi a alteração na forma de pagamentos feitos aos parceiros privados. Inicial-

mente os contratos previam receitas do SUS complementados com repasses da SES proporcionais
as receitas do SUS. Isto revelou-se inadequado as necessidades da SES pois di�cultava a previsão
dos pagamentos e di�cultava o planejamento �nanceiro. A nova forma de pagamento passou a ser
um repasse exclusivo da SES. Este repasse é calculado de forma a garantir o funcionamento dos
hospitais e estabelecer a quantidade e os procedimentos que cada um deveria efetuar.
Apesar dos pagamentos não serem mais proporcionais aos repasses do SUS o sistema de infor-

mação e faturamento (Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e SIH) foi mantido por exigência
legal e para otimizar o sistema.
As principais diferenças entre os contratos originais e otimizados encontram-se na tabela 2.
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Tabela 2: Evolução do contrato de gestão das organizações sociais em São Paulo

As organizações sociais sob contrato de gestão podiam contratar equipamentos e pessoal no
mercado, mas são obrigadas a prestar atendimentos hospitalares nas diretrizes do SUS. Elas são
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obrigadas a internar pacientes até o limite contratado e o acompanhamento é feito através dos dados
do SIH, SIA e através de formulários e instrumentos de�nidos pela própria SES.
O contrato é especí�co o su�ciente para de�nir a estrutura e o volume de atividades de inter-

nação nas clínicas médica, cirúrgica, obstetrícia, pediátrica e psiquiátrica, nas especialidades de
atendimento ambulatorial, no atendimento de emergência e nos serviços de apoio e diagnóstico
terapêutico (SATD).
O SATD consiste em oferecer a pacientes externos ao hospital serviços de patologia clínica,

radiologia, ultra-sonogra�a, mix de diagnoses, APAC�s e FAEC.
As informações que as organizações são obrigadas a repassar por área são:

� Produção hospitalar em clínica médica, cirúrgica, obstetricia, pediátrica, psiquiátrica e UTI

�Total de altas

�Número de óbitos

�Número de Pacientes por dia

� Leitos operacionais

� Cirúrgica Hospitalar e Ambulatorial

�Quantidade de cirurgias eletivas e urgentes

�Disponibilidade média de salas cirúrgicas operacionais por dia

� Atendimento ambulatorial

�Número de primeiras consultas

�Número de consultas subseqüentes

� Urgência e Emergência

�Número de pacientes

�Número de pacientes não internados

�Óbitos no Pronto Socorro < de 48 horas

� SADT

�Registro de quantidade e tipos de exames efetuados referentes a pacientes internos e
externos

�Número de exames em pacientes do hospital

�Número de exames em pacientes externos

As organizações são remuneradas por um valor global composto da seguinte forma:

� 75% correspondem ao custeio de internações

� 15% correspondem ao custeio de atendimento ambulatorial

� 3% correspondem ao custeio de atendimento de urgência
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� 7% correspondem ao custeio de SADT

O pagamento é feito da seguinte forma:

� 90% do valor é repassado em 12 parcelas mensais �xas

� 10% do valor é repassado trimestralmente vinculado ao cumprimento dos índices de desem-
penho

Os pesos dos índices de desempenho são explicados na tabela 3.
Tabela 3: Os indicadores de avaliação da parte variável do contrato de gestão das organizações

sociais

Além deste controle mensal o contrato ainda prevê o atendimento das metas quantitativas de
internação, atendimentos ambulatoriais e SADT. A tabela 4 a seguir mostra como o cumprimento
ou não das metas afeta a receita da organização social.
Tabela 4: Efeito redutor da remuneração no orçamento �xo pelo monitoramento das atividades

das organizações sociais
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O não cumprimento das metas de qualidade e controle pode reduzir o repasse trimestral de
10% do orçamento e o não cumprimento das quantitativas pode reduzir o repasse geral em 30%.
Esses valores mostram o quanto é importante o cumprimento das metas para a saúde �nanceira da
organização social e com isso existe um forte incentivo para que elas sejam cumpridas.
Este incentivo contrasta com o do sistema tradicional pois neste último o orçamento não depende

de metas de e�ciência.
Como 90% do valor é repassado mensalmente diretamente para a direção do hospital, ela tem

liberdade para tomar decisões sobre como gerenciar o �uxo de recursos. Existe ainda a possibilidade
de outros orçamentos como, por exemplo, para investimentos independentes deste que é apenas para
atividades do hospital.
Existem outras vantagens no sistema de organizações sociais. Elas tem cooperado com as

prefeituras locais melhorando a interação com a rede básica dos municípios. O Hospital Pira-
jussara até mesmo oferece cursos no horário noturno e �ns de semana no próprio hospital para o
pessoal da rede básica municipal aliviando a demanda pelo pronto socorro hospitalar.
Mas problemas políticos impediram que o mesmo ocorresse na cidade de São Paulo. Lá a despesa

média com pronto socorro foi 29,12% em 2004, enquanto nas outras outras cidades a média foi de
10,5%.
Para celebrar estes contratos de gestão foi criada a Coordenadoria de Contratação de Serviços

de Saúde na Secretaria Estadual de Saúde. Esta coordenadoria estabeleceu um padrão de acesso à
informação dos hospitais que são então utilizadas para tomar decisões organizacionais. E esta é a
grande diferença que favorece as organizações sociais pois enquanto existem outros hospitais com a
mesma quantidade e qualidade de informação, esta não é utilizada para tomar decisões de gestão.
O nível de autonomia das organizações sociais é tão grande que elas podem até mesmo terceirizar

atividades, e muitas delas contratam cooperativas para atuar em alguns setores.
Para tentar veri�car diferenças de e�ciência em relação ao modelo tradicional os autores com-

param 12 hospitais sob regime de organizações sociais com 10 unidades de propriedade estatal.
Todas estas unidades são classi�cadas pelo Ministério da Saúde como de complexidade tecnológica
de Porte 2. Esta característica permite controlar o viés de seleção, de respondente e do observador.
A tabela 5 mostra os hospitais da amostra.
Tabela 5: Distribuição por regime de governança dos hospitais do estudo comparativo - 2003

Além de terem a mesma complexidade tecnológica estes hospitais tem outras semelhanças. São
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hospitais gerais com atividades concentradas em clínica cirúrgica, obstétrica, médica e pediátrica,
tem per�l de �nanciamento idêntico pela SES. Todas as organizações sociais da amostra começaram
a funcionar há mais de um ano. Todos os hospitais da amostra apresentam condições e missões
organizacionais idênticas no SUS.
A tabela 6 resume alguns dados médios das organizações sociais e das unidades da administração

direta.
Tabela 6: Resumo dos dados sobre o grupo das organizações sociais e do grupo dos hospitais da

administração direta - 2003

Os serviços prestados pelas organizações sociais são bem variados como pode ser observado na
tabela 7.
Tabela 7: Per�l de serviços observado as organizações sociais em 2003/2004

A análise utiliza o teste de Kruskal-Wallis (teste H) para comparar os dois grupos. Este teste
permite analisar a variância por posto ou graduação e pode ser usado quando o teste t ou ANOVA
não são indicados.
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Observando as despesas dos dois grupos o teste H o valor da estatística p indica que não há
diferenças estatísticas entre os grupos como pode ser observado na tabela 8.
Tabela 8: Condições estruturais de comparação dos grupos de hospitais geridos por organizações

sociais (N=12) e pela administração direta (N=10)

Isso também pode ser observado na �gura 1.
Figura1: Despesas correntes em 2003

Fonte: Costa e Ribeiro (2005)
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Este conjunto de informações permite dizer que nenhum dos grupos tem vantagens no valor
médio do orçamento. O valor médio das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) pode ser
tomado com cautela como uma proxy do per�l de atendimento do hospital. Como a hipótese das
médias serem iguais não foi rejeitada, é possível que os dois grupos de hospitais tenham per�l de
atendimento semelhante. Os grupos também são semelhantes na oferta de leitos. Conclui-se com
isso que a estrutura dos grupos é semelhante.
Nos critérios de e�ciência técnica começamos a observar diferenças. Neste critério observa-se

quantas altas os hospitais conseguem em relação aos leitos que possuem. São observados os valores
totais e por área, sendo estas cirúrgica, clínica médica, obstétrica e pediátrica. Os resultado são
apresentados na tabela 9.
Tabela 9: Comparação de e�ciência técnica das organizações sociais e da administração direta

em 2003 (N=22)

Não rejeita-se a hipótese de igualdade apenas para as áreas obstétrica e pediátrica utilizando
um nível de signi�cância de 5%. Nas outras áreas e no total existe diferença estatística entre os
valores dos grupos. A �gura 2 mostra a diferença na e�ciência total.
Figura 2: Relação alta/leito

Fonte: Costa e Ribeiro (2005)
A �gura 3 mostra as diferenças em cada uma das áreas analisadas.
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Figura 3: Relação alta/leito cirúrgica, obstétrica e clínica

Fonte: Costa e Ribeiro (2005)
Nestes critérios portanto o grupo das organizações sociais �cou em vantagem pois se mostrou

estatisticamente mais e�ciente que o grupo administrado diretamente.
Nos quesitos de e�ciência alocativa é observada a utilização dos insumos. A tabela 10 mostra

estes indicadores em cada um dos grupos e as estatísticas p do teste H.
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Tabela 10: Comparação de e�ciência alocativa das organizações sociais e da administração direta
em 2003 (N=22)

A �gura 4 a seguir mostra mais detalhadamente as diferenças no intervalo de substituição, na
taxa de ocupação e na média de permanência na cirurgia.
Figura 4: Diferenças no intervalo de substituição, na taxa de ocupação e na média de permanên-

cia na cirurgia

Fonte: Costa e Ribeiro (2005)
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A única diferença não signi�cante a 5% foi o tempo médio de permanência na cirurgia. Todos
os outros indicadores favorecem as organizações sociais evidenciando uma melhor utilização dos
insumos.
Um outro critério de e�ciência alocativa é a contratação e utilização de pessoal. A tabela 11

ilustra as diferenças entre os grupos.
Tabela 11: Comparação de e�ciência alocativa das organizações sociais e da administração direta

em 2003 (N=22)

Neste critério apenas as horas médicas contratadas são signi�cantes a 5%. Mas Costa e Ribeiro(2005)
notam que com menos horas contratadas de médicos e auxiliares de enfermagem as organizações
sociais conseguem uma e�ciência técnica maior do que as unidades administradas diretamente. Elas
contratam mais pessoal de enfermagem de nível superior, mas ainda assim economizam com pes-
soal devido a diferença de remuneração entre a deste pro�ssional e o da área médica. As diferenças
salariais são mostradas na tabela 12.
Tabela 12: Salários observados nas organizações sociais por categoria pro�ssional em valores

correntes R$ - 2004

Uma preocupação constante em um processo de autonomização é se os hospitais geridos privada-
mente não estão selecionando pacientes de baixo custo, impedindo o acesso de pacientes idosos por
exemplo. Os dados não permitem que se conclua que isto tem acontecido neste caso como pode ser
observado na �gura 5. Os grupos apresentam uma proporção mediana de alta por leito semelhante.
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Figura 5: Proporção de altas da população idosa nos dois grupos de hospitais

Fonte: Costa e Ribeiro (2005)
O mesmo pode se dizer em relação à clínica médica. Os hospitais poderiam selecionar pacientes

que permaneçam menos tempo internados reduzindo custos. Mas novamente isso não é veri�cado
nos dados, mostrados gra�camente na �gura 6.
Figura 6: Permanência na clínica médica

Fonte: Costa e Ribeiro (2005)
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Outra fonte de economia para as organizações poderia ser fechar a emergência, recebendo so-
mente casos referenciados. A �gura 7 mostra a proporção de cada grupo que opera com a porta
aberta e fechada.
Figura 7: Oferta de urgência e emergência por arranjo institucional

Fonte: Costa e Ribeiro (2005)
Observa-se que um maior percentual de hospitais administrados diretamente atende de porta

aberta, mas a proporção de organizações sociais operando de porta fechada é baixa.
A última categoria de dados analisada pelos autores foi a qualidade. A tabela 13 mostra a

diferença entra a mortalidade nos dois grupos geral e por área.
Tabela 13: Comparação de mortalidade geral e nas principais clínicas em 2003

As diferenças não são signi�cativas a 5% apesar das médias amostrais de mortalidade geral e
cirúrgica favorecerem as organizações sociais. Observe que os outros valores de mortalidade são
bastante semelhantes nos dois grupos.
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A tabela 14 compara os valores médios de AIH em clínica cirúrgica nos dois grupos.
Tabela 14: Valor médio das AIH observado na clínica cirúrgica em 2003

Este resultado é muito importante porque mostra que o valor médio das AIH nos dois grupos é
muito parecida, indicando um per�l bastante parecido dos pacientes nos dois grupos. Se os per�s
são parecidos e a estrutura também, como foi visto anteriormente, isto indica que os resultados
técnicos favoráveis as organizações sociais deve ser devido a ganhos de e�ciência.
Os resultados do estudo são favoráveis as organizações sociais como forma de gestão de hospitais.

Foi visto que com recursos e receitas semelhantes as organizações sociais conseguiram melhores
índices alocativos e de e�ciência técnica. Apesar de mais investigações sobre as diferenças entre
os grupos serem necessárias, a experiência nos hospitais de São Paulo pode ser quali�cada como
relativamente bem sucedida.

5.1.1 O caso de Singapura

O setor de saúde em Singapura pode ser apontado como um caso de sucesso das PPP. Um alto
padrão de provisão de cuidados com a saúde foi atingido enquanto a parcela de gastos do governo
em relação ao total foi reduzida de 50% em 1965 para 25% no ano 2000, como pode ser observado
na �gura abaixo.
Figura 8: Proporção dos gastos com saúde: Fonte pública X fonte privada

Fonte: Lim (2004)
Em Singapura, a população é parcialmente responsável pelos pagamentos de seus gastos com

saúde. O governo possui 20% das clínicas e 80% dos hospitais, mas a população paga para utilizar
todos eles. Foi elaborado um sistema de �nanciamento da saúde composto por três partes.
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A primeira delas é chamada Medisave, uma conta compulsória onde são depositados de 6% a
8% dos salários do indivíduo dependendo da idade. Esta conta pode ser utilizada para pagamento
parcial de casas de convalescência, hospícios e certos tratamentos caros como cirurgias, radioterapia,
quimioterapia, hemodialise, fertilização in vitro e vacinação contra hepatite B. Os valores também
podem ser usados para pagar a hospitalização do esposo, �lhos, irmãos ou pais, servindo para
reduzir o risco individual. Quando o indivíduo falece, o saldo de sua conta passa para os herdeiros.
O Medishield é um seguro de baixo custo que protege contra doenças catastró�cas, cujos prêmios

podem ser pagos através do Medisave. Existem três planos no Medishield que são apresentados na
tabela abaixo.
Tabela 15: Planos Medishield

Fonte: Lim (2004)
Finalmente, o Medifund é uma rede de segurança pública, o último recurso para os necessitados.
O sistema foi feito de forma que os incentivos microeconômicos previnam o moral hazard, ten-

tando fazer com que o sistema seja utilizado com responsabilidade. Neste sentido até mesmo o
Medishield está sujeito a uma franquia de S$ 1000 com uma taxa de co-seguro de 20% (este valor
pode ser �nanciado usando a Medisave).
O sistema também é progressivo, os subsídios governamentais são direcionados ao atendimentos

dos mais necessitados. A tabela abaixo é um exemplo de como estes subsídios funcionam.
Tabela 16: Política de subsídio de leitos em Singapura

Fonte: Lim (2004)
Outro exemplo de progressividade do sistema é o �nanciamento de 90% dos gastos de capital

e 50% dos gastos operacionais das organizações de caridade e �voluntary welfare�que cuidam dos
pobres e idosos. No ano 2000 estes subsídios foram de $ 40 milhões.
A população parece satisfeita com os resultados do programa. Uma pesquisa mostrou que a taxa

de satisfação dos pacientes que saíram de hospitais públicos era 80%. O tempo de espera médio
para cirurgias eletivas é duas semanas e o tempo médio de internação em hospitais públicos é de 5
dias.
A experiência de Singapura mostra que é possível alcançar uma qualidade excelente na saúde

através de PPP, balanceando e�ciência e eqüidade.
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6 Parcerias Público-Privadas em Educação

Uma lição importante da literatura internacional é que simplesmente elevar o montante de recursos
destinados à educação não assegura uma melhoria do acesso e da qualidade do ensino. Em razão
disso, diversos países têm implementado parcerias público-privadas na área de educação, com o
objetivo de elevar a e�ciência do gasto nesse setor. Um outro aspecto muito importante de algumas
modalidades de parcerias é que elas criam um mecanismo de competição por recursos públicos que,
por sua vez, gera incentivos para um melhor desempenho das escolas públicas.
Existem três grandes categorias de parcerias público-privadas nessa área, dependendo do tipo

de contrato entre o setor público e o setor privado (incluindo organizações não-governamentais). A
primeira refere-se a contratos nos quais o setor público compra insumos utilizados na produção de
serviços educacionais, como serviços de gestão escolar, desenho de currículo, complementação do
ensino regular, fornecimento de transporte e merenda escolar, dentre outros.
Na segunda categoria, o governo contrata uma organização privada ou não-governamental para

que essa seja responsável pelo funcionamento de uma escola pública, incluindo todas as atividades
envolvidas nesse processo. Uma diferença importante dessa modalidade em relação à primeira é
que, no segundo caso, a organização privada ou não-governamental tem autonomia em relação à
contratação de funcionários, podendo estabelecer contratos de trabalho diferenciados em relação
aos contratos vigentes no setor público.
A terceira categoria, por sua vez, diz respeito a situações nas quais o governo contrata uma

organização privada para fornecer serviços educacionais para um determinado grupo de estudantes,
ou seja, o governo compra o produto educacional fornecido por escolas privadas.
Em resumo, na primeira categoria de parcerias público-privadas o governo contrata um insumo,

na segunda se contrata um processo ou operação, enquanto na terceira é feito um contrato de
compra de um produto educacional.
A primeira categoria é a mais comum no Brasil, enquanto as outras duas têm sido empregadas

em outros países da América Latina, além dos Estados Unidos e países da OCDE. Inicialmente,
discutiremos essas modalidades, e concluiremos com uma análise de algumas experiências de PPPs
em educação no Brasil9 .
Um exemplo de PPP na qual se contrata um processo ou operação são as chamadas escolas-

charter, que foram implementadas em vários estados dos Estados Unidos desde o início da década de
90 e têm sido implantadas recentemente no Reino Unido e alguns países da América Latina. Nessa
modalidade, escolas privadas, organizações não-governamentais e, em vários casos, professores e
pais de alunos, podem se candidatar, mediante um processo de concorrência, a receber recursos
públicos para fornecer gratuitamente serviços educacionais. Um aspecto importante da modalidade
de escolas-charter é que ela bene�cia não somente os alunos que se matriculam na escola submetida
ao contrato de gestão, mas também aqueles que permanecem nas escolas públicas, já que essas
últimas têm um incentivo a melhorar seu desempenho para não perder alunos e recursos.
O modelo de colegios en concesión foi implementado em 1999 na cidade de Bogotá. Nesse

sistema, são estabelecidos contratos de gestão entre o setor público e organizações privadas, com
duração de 15 anos. As escolas de concessão recebem recursos do governo, com base no número
de alunos matriculados, para fornecerem serviços educacionais a famílias pobres. A concessão é

9Embora a maior parte das experiências de parcerias público-privadas tenha se veri�cado nos Estados Unidos e
em países da OCDE, nesse artigo nos concentraremos em experiências de PPPs na América Latina, que representam
um contexto institucional e cultural mais próximo do caso brasileiro. Para maiores detalhes sobre PPPs em educação
em geral, ver Patrinos (2005). Para uma discussão sobre PPPs especi�camente na América Latina, ver Patrinos
(2006).
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condicionada ao cumprimento de metas de desempenho, como número de alunos matriculados,
notas dos alunos em testes padronizados e taxas de repetência e evasão.
Embora seja um programa relativamente recente, já existem algumas evidências preliminares

de que esse modelo tem tido bons resultados. Um estudo recente de Barrera (2005) mostra que as
escolas de concessão apresentam uma taxa de evasão escolar inferior à de outras escolas públicas
de características semelhantes. Os resultados em testes padronizados de matemática e leitura de
escolas de concessão também são superiores aos de escolas públicas tradicionais. Outra evidência
interessante é que as escolas públicas localizadas perto das escolas de concessão têm uma taxa de
evasão escolar menor que as demais escolas públicas, o que sugere que as escolas de concessão podem
estar gerando um efeito de competição positivo sobre as escolas próximas.
Outra experiência interessante de PPPs do tipo charter na América Latina são as escolas da rede

Fe y Alegria. Fe y Alegria é uma organização jesuíta que opera escolas nos níveis da pré-escola,
primário, secundário e escolas técnicas em localidades pobres da América Latina e na Espanha.
Embora sejam �nanciadas pelo governo, as escolas do Fe y Alegria têm autonomia de gestão, com
liberdade para indicar os diretores das escolas e contratar professores de acordo com contratos
diferentes do padrão vigente no setor público.
Um estudo recente de Alcott e Ortega (2006) avaliou o desempenho do sistema Fe y Alegria

e mostrou que os alunos que se formam nessas escolas têm um desempenho superior em testes
padronizados em comparação com estudantes de características semelhantes matriculados em es-
colas públicas tradicionais. Os autores argumentam que o desempenho superior das escolas do
sistema Fe y Alegria se deve à sua estrutura administrativa descentralizada e à sua �exibilidade de
contratação trabalhista.
Em resumo, embora seja uma experiência bastante recente, a evidência indica que as escolas

de tipo charter são uma forma promissora de introduzir e�ciência na gestão de escolas públicas.
Existe também alguma evidência de que esse efeito positivo não se limita às escolas-charter, mas
também afeta as escolas públicas na vizinhança, o que indica um efeito positivo de competição.
Outra característica importante dessas escolas é que elas atendem os segmentos mais pobres da
população que, em geral, não têm acesso a escolas de boa qualidade ou, em alguns casos, moram
em áreas que não são atendidas pelo setor público.
Um exemplo da terceira modalidade de PPP em educação, na qual o governo contrata um

produto educacional do setor privado, são os vouchers ou vales educacionais. Nessa modalidade,
são oferecidas bolsas de estudo para que alunos da rede pública possam se transferir para escolas
privadas de sua escolha. Programas de vales educacionais têm sido implementados no Chile desde
os anos oitenta e nos Estados Unidos e Colômbia desde os anos noventa, dentre outros países.
O programa de vale-educação da Colômbia (Programa de Amplicación de Cobertura de la Ed-

ucación Secundaria, PACES) foi iniciado em 1991 e desenhado de modo a permitir que estudantes
de famílias pobres tivessem acesso a escolas privadas de nível secundário de boa qualidade. Uma
característica importante da implantação desse programa é que, devido ao excesso de candidatos ao
programa, a concessão dos vales educacionais foi feita através de sorteio. Isso permitiu uma análise
rigorosa do programa, na medida em que tornou possível separar o impacto nos resultados escolares
devido ao programa do efeito decorrente de características individuais dos alunos.
Segundo Angrist et al. (2002), os alunos que receberam os vales educacionais obtiveram maior

escolaridade que alunos com características semelhantes que não receberam os vales. Eles também
tiveram um desempenho melhor em testes padronizados e apresentaram uma probabilidade maior
de fazer o exame nacional de seleção para as universidades. Angrist et al. (2006) analisaram os
efeitos de longo prazo do PACES e concluíram que os alunos que receberam os vales obtiveram
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notas mais altas no exame nacional de seleção para as universidades em comparação com alunos
que não tiveram acesso ao programa.
No Chile, os vales educacionais são universais, ou seja, não são direcionados exclusivamente a

famílias pobres. Outra característica importante do modelo chileno é que, nesse país, a concepção
dos vales educacionais vai bem além da concessão de uma bolsa de estudos em uma escola privada.
Nesse modelo, existe um sistema no qual tanto as escolas privadas que participam do programa,
como as escolas públicas, recebem recursos do governo com base no número de alunos matriculados.
Nesse sentido, existe uma pressão de competição sobre as escolas públicas já que, caso percam alunos
para as escolas privadas subsidiadas, essas escolas passam a receber menos recursos do governo. A
idéia é que os vales educacionais bene�ciem não somente os alunos recipientes dos vales, mas também
contribuam para aumentar a e�ciência do sistema público de ensino como um todo, através de uma
efeito de competição.
A evidência sobre o impacto do sistema de vales educacionais no Chile não é conclusiva. Por

exemplo, Gallegos (2004) encontra um efeito positivo dos vales em resultados de testes padronizados
dos alunos recipientes. No entanto, Hsieh e Urquiola (2003) não encontram nenhum impacto dos
vales em testes padronizados, taxas de repetência ou taxas de matrícula no ensino secundário. Uma
razão importante para a ambigüidade dos resultados encontrados para o Chile é o fato de que, em
função do seu caráter universal e não-aleatório, é muito difícil separar o efeito dos vales educacionais
sobre o desempenho escolar do impacto decorrente da qualidade dos alunos. Em outras palavras,
não é possível concluir com um grau elevado de certeza se os alunos que recebem vales têm melhor
desempenho por causa de uma maior qualidade das escolas privadas ou pelo fato dos melhores
alunos serem selecionados por essas escolas.
Em resumo, a evidência baseada no único experimento de vales educacionais na América Latina

cujo desenho aleatório permitiu uma análise rigorosa, o PACES da Colômbia, indica um efeito
positivo dos vales educacionais no desempenho escolar. As experiências da Colômbia e do Chile
indicam que, para que esse modelo de PPP em educação tenha maiores chances de sucesso, parece
desejável que os vales educacionais sejam direcionados para os segmentos mais pobres da população.
A experiência de PPPs em educação no Brasil é relativamente recente, mas já apresenta vários

casos promissores. Como mencionamos anteriormente, o modelo dominante de PPPs em educação
no Brasil é aquele no qual o governo contrata insumos educacionais do setor privado ou organizações
não-governamentais.
Um exemplo de PPP na qual o governo contrata serviços de complementação escolar do se-

tor privado é a parceria entre escolas públicas e a Fundação Ayrton Senna. Por exemplo, o Pro-
grama Acelera Brasil, criado em 1997, procura combater problemas de baixo nível de aprendizagem,
repetência e distorção idade/série através de uma metodologia de aceleração escolar. O Programa é
adotado como política pública em cinco estados brasileiros: Goiás, Pernambuco, Tocantins, Paraíba
e Sergipe.
Um exemplo de PPP na qual o governo contrata serviços de gestão do setor privado é a parceria

entre a Fundação Lemann e escolas públicas. Por exemplo, 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, que tem como objetivo introduzir em sua prática gerencial a lógica da gestão por
resultados, direcionando o foco da escola para o aprendizado de seus alunos. O programa abrange
160 escolas municipais do Estado de São Paulo e 40 escolas estaduais de Santa Catarina.
Um exemplo mais ambicioso de parcerias, que se aproxima da modalidade de escolas-charter, é o

veri�cado entre o grupo privado COC e escolas da rede pública municipal de São Paulo. Desde 1997,
vários municípios contrataram o COC para implementar uma nova gestão pedagógica nas escolas.
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Esse modelo de gestão envolve, dentre outras atribuições, treinamento de professores, fornecimento
de material didático, estabelecimento de metas e avaliação dos professores e das escolas. Os resul-
tados recentes da Prova Brasil mostram que, dentre os dez municípios do Estado de São Paulo com
melhor desempenho, sete têm uma parceria com o COC.
No Brasil existem algumas experiências limitadas de vales educacionais fornecidos por orga-

nizações privadas, pessoas físicas ou organizações não-governamentais, como o Projeto Uerê, que
fornece desde 1999 bolsas de estudo em escolas privadas para alunos carentes residentes na Favela
da Maré.
O Programa Universidade para Todos (ProUni) é uma modalidade de PPP na qual o governo

compra um produto educacional do setor privado. Esse programa prevê a concessão de bolsas para
alunos carentes por parte de instituições particulares de ensino superior, em troca da isenção de
determinados impostos federais. Nesse sentido, o ProUni é um programa de compra de vagas e não
um programa de vales educacionais propriamente dito. Essa diferença é relevante já que, no caso
dos vales educacionais, o montante de recursos transferido pelo governo às instituições privadas
depende do número de alunos que elas são capazes de atrair, o que cria um importante incentivo
para que elas melhorem seu desempenho. Além disso, em um sistema de vales, como o chileno, a
instituição pública que perde alunos para instituições privadas passa a receber menos recursos do
governo, o que fornece incentivos para um melhor desempenho.
Em resumo, a experiência de PPPs no Brasil é relativamente recente, mas já apresenta diversas

iniciativas promissoras, com um caráter fortemente descentralizado. O desa�o que se coloca, sob o
ponto de vista de políticas públicas, é como aprender com essas experiências de forma sistemática,
e como utilizar esse aprendizado para replicar as experiências bem-sucedidas em maior escala.

7 Parcerias Público-Privadas em Prisões

7.1 O caso dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, três tipos básicos de parcerias público privadas aparecem em sua história. São
elas o uso privado do trabalho de presos, o setor privado sendo dono da prisão e o gerenciamento
privado da prisão, incluindo a supervisão dos presos.
Como as experiências de uso privado de trabalho dos presos não foram muito bem sucedidas,

atualmente este tipo de parceria não é muito discutida, apesar dele ainda existir. Mas os principais
problemas deste tipo de parceria eram revoltas de presos, concorrência com trabalho livre e medo
de que a reintegração dos presos a sociedade fosse prejudicada pois supervisores poderiam reportar
mau comportamento de bons trabalhadores para aumentar a pena deles.
O caso mais discutido, portanto, é de uma empresa privada que opera uma prisão. Normalmente

esta empresa também é dona da prisão e ela celebra contratos com os governos locais, estaduais e
federais para receber prisioneiros. Ela recebe principalmente de duas formas, ou por preso por dia,
ou por número de vagas reservadas para uma determinada entidade governamental.
Vários estados somente fazem as parcerias quando �rmas privadas oferecem um custo de 5% a

10% abaixo do que custaria para o próprio estado. No estado de Arizona ainda requer que prisões
privadas façam seguros em um alto valor para reembolsar agências do estado que tenham que
intervir no caso de uma fuga ou rebelião.
Schneider(1999) mostra dois exemplos de contratos que foram feitos após crises no sistema

carcerário. São os casos de Tennessee que sofreu com uma crise em 1985 com uma ordem judicial
para reduzir o número de presos de 7700 para 7019 em três meses enquanto tinha uma taxa de
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450 novas prisões para cada 250 solturas; e do Texas que tinha uma taxa de novas prisões que
era o dobro da de solturas enquanto desobedecia ordens judiciais de soltura para reduzir a lotação
de prisões, além disto, o estado estava em dé�cit de $231 milhões em 1986, ao mesmo tempo que
se estimavam necessários $400 milhões para construir prisões su�cientes para obedecer as ordens
judiciais.
Um dos grandes problemas nas prisões privadas americanas é que ela podem estar localizadas

em um estado e não ter sequer um preso daquele estado. Elas são livres para negociar contratos
com outros estados e o governo federal. Então existem casos em que aconteceram rebeliões e fugas
em prisões privadas localizadas em um estado nas quais todos os presos eram de outros estados.
Nestes casos a polícia local e estadual devem ajudar a recapturar os presos ou controlar a rebelião
com custos para a população local.
O setor privado prometia reduções de custo entre 5% e 20%. A tabela 17 mostra alguns estudos

de diferença de custo entre prisões gerenciadas públicamente e de forma privada, com comentários
sobre os possíveis problemas metodológicos de cada estimativa.
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Tabela 17: Estudos sobre custo de administração de prisões em alguns estados americanos

Fonte: Schneider(1999)
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Estudos comparando a qualidade das prisões são menos comuns e as metodologias variam bas-
tante. Seus resultados também variam, com vários estudos favorecendo cada uma das partes,
levando a conclusão de que se algum regime é melhor, não é melhor em todos os aspectos.
Em geral o setor privado se mostra mais e�ciente em relação aos custos de gerenciar uma prisão,

ao mesmo tempo que sua qualidade é atestada por vários estudos10 . Portanto pode ser uma saída
para melhorar os gastos governamentais na área de segurança pública.

8 Conclusão

As despesas sociais brasileiras cresceram consideravelmente nos últimos vinte anos. Entretanto, esse
aumento no gasto não gerou melhora na qualidade dos serviços públicos, tendo inclusive piorado
em alguns aspectos. Esse artigo mostrou evidências que parte da justi�cativa para esse fenômeno
está na falta de e�ciência do setor público.

O Brasil tem um mau desempenho nos dois estudos internacionais sobre e�ciência do setor
público. Sendo classi�cado em vigésimo primeiro numa amostra de 22 países da América Latina, e
em vigésimo segundo quando comparado a outros 23 países em desenvolvimento.
Fica claro que a ine�ciência do Estado brasileiro é um problema grave, já que mesmo quando

comparamos com países com baixo desenvolvimento institucional seu setor público tem um desem-
penho muito ruim. As estimativas quantitativas desses trabalhos mostram que o governo poderia
gastar entre 40% e 60% a menos e obter os mesmos resultados socioeconômicos, se gastasse de
forma e�ciente seus recursos.
Uma vez diagnosticado a baixa qualidade do gasto público, �ca claro que o Estado brasileiro

deve buscar novas alternativas para reduzir os custos dos bens e serviços que ele oferta a sociedade.
Uma opção que tem funcionado em outros países são as parcerias público privadas (PPP) para a
área social. Dessa forma, o governo consegue trazer a e�ciência do setor privado para a provisão de
bens e serviços públicos, reduzindo assim os custos e aumentando a satisfação dos usuários.
A experiência internacional, apresentada na seção anterior, mostra que as PPPs em saúde,

educação e segurança pública tem permitido aos países aumentar a qualidade dos serviços, ao
mesmo tempo em que reduzem seus custos. O que torna ampliar a rede de bene�ciados sem causar
problemas �scais.
No Brasil, as experiências com PPP na área social ainda são tímidas. Mas, com algumas

iniciativas promissoras como o programa de terceirização dos hospitais em São Paulo e a parceria
do grupo privado COC com as escolas da rede pública municipal de São Paulo. O sucesso dessas
iniciativas deveria incentivar os governos a ampliarem as parcerias com o setor privado.
Nesse sentido, uma iniciativa inovadora é o hospital de Acari construído pela prefeitura do Rio de

Janeiro. Será realizada uma licitação pública para gestão administrativa e operacional do hospital
nos próximos 15 anos. Dessa forma, a empresa que ganhar a concorrência poderá contratar pessoal,
fazer compras e fazer a gestão administrativa do hospital sem a burocracia do setor público, e com
maiores incentivos para buscar a e�ciência.
Mostramos nesse trabalho que, baseado nas experiências internacinais e em algumas nacionais,

existem fortes evidências que as parcerias público-privadas aumentam a qualidade do gasto público
na área social. Entretanto, a iniciativa privada não pode substituir o Estado no papel de formulador
de politicas sociais, já que não nenhuma razão a priori para que o setor privado escolha as melhores
alternativas do ponto de vista social. Dessa forma, o caminho das PPPs sociais necessita que

10Schneider(1990) cita alguns destes estudos
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governo tenha a capacidade de formulação, apontando objetivos sociais a serem alcançados, e a
iniciativa privada cabe apenas o papel de executar e�cientemente o que lhe foi proposto.

9 Apêndice

Apresentamos a seguir alguns resultados adcionais dos artigos de Afonso, Schuknrcht e Tanzi (2006)
e Ribeiro e Rodrigues Junior (2006).

Fronteira e�ciente para países emergentes
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TabelaIVA - Indicadores de e�ciência
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Tabela IIB - Gastos do governo
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Tabela IB
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TabelaIVB
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