‘Parcerias Público-Privadas: o
caso do Hospital do Subúrbio’
Biblioteca Semeia – Fevereiro, 2015
Referência: Seleção de artigos acadêmicos e textos
jornalísticos.
Para mais informações: comunicacao@semeia.org.br

1

Parcerias Público-Privadas: o caso do Hospital do Subúrbio
Diante da demanda por um novo hospital com serviços de qualidade e investimento público reduzido, o governo
estadual da Bahia concedeu à iniciativa privada a implantação, administração e operação do Hospital do Subúrbio, em
Salvador, por meio de um contrato de parceria público-privada. O resultado alcançado, quatro anos depois, garante
mais de 90% dos usuários satisfeitos com o atendimento do hospital, que opera a um custo 10% inferior aos hospitais
diretamente geridos pelo Estado.
O Semeia acredita em modelos de gestão para Unidades de Conservação (UC) que permitam acesso da
população a um bem que é de seu direito. Hoje, as oportunidades existentes em UC não são aproveitadas e seu papel
legal não é cumprido, em grande parte pelo uso de modelos de gestão ultrapassados.
Assim, a inovação se faz necessária e, para inovar, é preciso testar, experimentar. Casos em outros países e até
mesmo os poucos que temos no Brasil nos mostram que a parceria com o setor privado, seja ele empresarial ou não,
mantendo a fiscalização como responsabilidade do governo, pode ser uma alternativa saudável para garantir a entrega
de bens e serviços públicos.
Este resumo técnico aborda, de forma breve, a experiência do Hospital do Subúrbio, em Salvador, reconhecido
como um caso de excelência de gestão do patrimônio e entrega de serviços públicos pela iniciativa privada, a partir de
um contrato de parceria público-privada (PPP). São abordadas as principais características, resultados e desafios do
modelo específico de PPP adotado.
***
A Parceria Público-Privada (PPP), nos moldes como é conhecida atualmente, teve início na Inglaterra. Em 1989
foi aprovado pelo parlamento inglês um pacote de mudanças nas regras de financiamento de obras públicas (Ryrie
Rules), que marcou a abolição de restrições ao uso de capital privado para o financiamento de ativos públicos.
A experiência inglesa
É notável o pioneirismo inglês em realizar reformas para reduzir a intervenção do Estado na economia,
transformando seu papel em regulador e flexibilizando a sua gestão. Existem diversas modalidades contratuais de
parcerias entre a iniciativa privada e o ente público no Reino Unido. Elas incluem situações em que o setor privado
financia o projeto e outras que apenas o gerencia.
O modelo contratual de PPP inglesa que mais se aproxima da lei de PPP aprovada no Brasil em 2004 é a “Private
Finance Initiative”, ou “Iniciativa para o Financiamento Privado” (PFI). Ele consiste na parceria entre o Estado e a
iniciativa privada para “fomentar a realização de obras e a gestão de serviços públicos a partir do apoio financeiro do
privado”1. A particularidade é que o parceiro privado fica responsável pelo financiamento, infraestrutura e prestação
dos serviços previstos em contrato, em um dado empreendimento. Um dos conceitos chaves do PFI consiste na
distribuição apropriada de riscos do projeto entre o parceiro público e o parceiro privado.
Pode-se considerar o PFI como um projeto de modernização da administração pública, via redução de despesas
públicas, que resulta no aumento da qualidade dos serviços públicos prestados à população e na diminuição de risco
para o Estado – o risco do projeto é repassado ao parceiro privado especializado na atividade que se propôs a realizar.
A partir de 1973, parcerias com o setor privado passaram a ser utilizadas pelo governo inglês como uma
alternativa à crescente dificuldade de obtenção de capital público para a realização de grandes obras, resultante dos
impactos da crise do petróleo2. Desde então, o PFI tem sido usado em mais de vinte setores da economia inglesa. Os
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Cossalter, 2005.
A crise do petróleo gerou déficits crescentes nos cofres públicos e forçou a busca por alternativas mais eficientes de
investimentos de grande porte por parte dos Estados nacionais.
2

2

Ministérios que mais utilizam esse modelo contratual são o Ministério dos Transportes (com 22% do total de projetos),
da Saúde (16%) e da Educação (16%). Entre 1998 e 2004, os gastos públicos com PPP atingiram 11% do investimento
público no Reino Unido.
Entre as críticas em relação aos PFI no país está o fato de que o financiamento privado é mais caro que o
financiamento público, o que costuma ser contrabalançado com o argumento de que os ganhos de eficiência gerados
no projeto administrado pelo privado compensam essa diferença do custo de capital. Como aprendizados desses
processos, instaurados já há algumas décadas, estão a necessidade de compromisso político evidente, de se priorizar
projetos com maior retorno socioeconômico e a correta transferência de riscos para o setor privado, que estimulem a
eficiência do projeto e que, ao mesmo tempo, preservem sua rentabilidade.
Há evidências de que a correta transferência de riscos do projeto para partes mais aptas em administrá-los,
bem como as sinergias que surgem da concentração das operações de construção e administração no setor privado,
tem proporcionado ganhos de eficiência em termos de qualidade e custos de longo prazo. Ademais, as PPP têm
apresentado desempenho superior às atividades do setor público no que diz respeito ao cumprimento de limites
orçamentários e a cronogramas de prestação de serviços.

Parcerias Público-Privadas no Brasil
A primeira estrada de ferro brasileira,
inaugurada em 1854, foi fruto de uma parceria entre
o Império e Irineu Evangelista de Souza, o Visconde
de Mauá. Para implantar grande parte da rede
ferroviária brasileira, Dom Pedro II utilizou
dispositivos contratuais entre o setor público e o
setor privado, nos quais o Império se comprometia a
garantir 7% de lucro em ouro ao parceiro privado,
caso os termos do contrato fossem cumpridos. Essa
modalidade contratual ficou conhecida como
“Cláusula do Ouro”.
Atualmente, “a parceria público-privada
constitui modalidade de contratação em que entes
Inauguração da Estrada de Ferro Petrópolis, mais conhecida como Estrada
públicos e as organizações privadas, mediante o de Ferro Mauá
compartilhamento de riscos com o financiamento
obtido pelo setor privado, assumem a realização de serviços ou empreendimentos públicos”. Foi essa a definição de
PPP na mensagem do Executivo Federal enviada ao Congresso Nacional, para aprovação de lei que regulamenta esse
tipo de parceria no Brasil.
Nesse modelo, o ator privado visa obter lucro a partir da construção e gestão do patrimônio público. O ganho
por ele recebido ocorre de forma gradual, em contraprestações pagas pelo poder público. Há também a possibilidade
de receitas adicionais por meio do pagamento pelos usuários sobre o serviço prestado, por exemplo.
No Brasil, as PPP têm se mostrado uma estratégia da política brasileira para atrair investimentos privados na
economia, principalmente no setor de infraestrutura. É notável uma queda no investimento público nesse setor. Na
década de 70, a taxa média de investimento em infraestrutura foi de 22,6% do PIB, dos quais 3,7% eram capital público.
Na década de 90, os investimentos totais caíram para 20,4% - desses, 2,7% eram investimentos públicos, chegando a
apenas 1,8% do PIB entre 2000 e 2003. A diminuição dos recursos públicos e a restrições ao endividamento do Estado
corroborou para mecanismos híbridos de investimento em obras públicas, como as PPP.
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A lei brasileira de PPP consiste em contratos de concessão com o parceiro privado, na qual este é responsável
pela construção, manutenção e/ou operação de ativos. É determinado por lei a impossibilidade de o objeto único da
parceria ser a construção da obra pública e a não permissão de que o objeto único seja o fornecimento de mão de obra
e de instalações e equipamentos. A lei brasileira limita a participação de financiamento advindo de empresas públicas
controladas pela União em projetos de PPP em até 70% do valor total do projeto. Em casos de regiões com IDH abaixo
da média nacional, a participação dessas fontes de crédito pode ser de até 80%. Aqui verifica-se uma contradição, pois
a justificativa de adoção das PPP é justamente a falta de recursos por parte do poder público.
Em 2004 foi homologada uma lei (nº 11.709) que regulamenta as PPP e determina alguns procedimentos
obrigatórios: criação de um comitê gestor e um fundo garantidor e a determinação de um limite máximo de
comprometimento do orçamento com a contratação de PPP: 5% da receita corrente líquida do ente público.

PPP X Concessão
As PPP brasileiras são contratos de concessão e envolvem o pagamento de contraprestação por parte do
parceiro público ao parceiro privado, parcial ou totalmente, diferenciando-se das concessões comuns, que pressupõem,
apenas, o pagamento de tarifas dos usuários dos serviços. Os pagamentos serão realizados apenas se os indicadores
acordados entre as partes forem cumpridos pelo parceiro privado. O contrato de PPP enquadra-se em situações em
que o projeto não é autossustentável e necessita, dessa forma, de aporte financeiro parcial ou total por parte do Estado.
A gestão indireta de serviços públicos tende a proporcionar melhoria na gestão desses serviços.

cc: foto de Ana Bramilla

Existem dois tipos básicos de parceria público-privada:

Patrocinada
Consiste em objetos que tenham duas fontes de
renda: as contraprestações pecuniárias do ente
público e o pagamento pelos usuários sobre o
serviço prestado (ex: transporte público,
rodovias).

Linha Amarela do Metrô SP: PPP do tipo Patrocinada
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cc: foto de Agência Pública

Administrativa
Define-se pela transferência da
gestão
de
empreendimentos
públicos a um ente privado.
Consiste nos projetos em que a
única fonte de renda do parceiro
privado são as contraprestações do
poder público (ex: presídios, área
de saúde).

Complexo Penitenciário de Ribeirão Neves: PPP do tipo Administrativa

Cabe ressaltar, aqui, a diferença entre concessão comum e uma parceria público-privada patrocinada. Na
primeira, o parceiro privado recebe a tarifa paga pelo usuário pela utilização do serviço. Já na PPP, existem duas
contraprestações: a tarifa paga pelo usuário e uma contraprestação pecuniária complementar paga pelo ente público,
justificando o nome desse tipo contratual: o patrocínio. É importante perceber que este mecanismo tem função de
minimizar os riscos do parceiro privado. Nessa modalidade existe o limite de 70% de subsídio do Poder Público (ou seja,
as contraprestações do poder público ao parceiro privado não devem ultrapassar os 70%). Para situações em que essa
porcentagem é extrapolada, o poder legislativo deve ser envolvido. Na PPP administrativa, por sua vez, o Estado pode
arcar com 100% do valor total.
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O Projeto: Hospital do Subúrbio

Em 2012, durante a Cúpula das Cidades do Mundo em Cingapura, a consultoria internacional KPMG divulgou o
relatório “Infraestrutura 100: Cidades Mundiais”, contemplando uma lista de cem projetos inovadores, selecionados
em todo o mundo, para contribuir com o debate sobre como tornar as cidades lugares melhores para se viver e fazer
negócios. Vinte dessas iniciativas estavam na América Latina e dez no Brasil. Entre as experiências brasileiras elencadas,
todas formatas como parcerias público-privadas, estava o Hospital do Subúrbio de Salvador (HS).
Situado em Periperi, na populosa e carente região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, onde vivem cerca de
um milhão de pessoas, o Hospital do Subúrbio foi o primeiro projeto de PPP na área da saúde no Brasil. O governo
estadual da Bahia investiu R$ 54 milhões na construção do Hospital, projetado para atender casos de média e alta
complexidade. Para administrar o estabelecimento, incluindo a área médica, optou por um modelo de parceria públicoprivada, então inédito no País.
A PPP do Hospital do Subúrbio é do tipo administrativa e conta com um modelo integral de gestão privada, em
que a concessionária é responsável tanto pela gestão predial (serviços não assistenciais) quanto pelo atendimento
médico aos usuários. Essa modalidade é conhecida como gestão “bata branca” (assistência hospitalar à população pelo
concessionário). Já nos casos de “bata cinza”, a responsabilidade do setor privado restringe-se à gestão predial
(engenharia clínica), limpeza, manutenção, segurança, recepção, entre outros), com a assistência médica hospitalar
permanecendo sob a responsabilidade do Estado. Especialistas em PPP afirmam que umas das razões do sucesso do
Hospital é a gestão total por parte do parceiro privado.
Inaugurado em 13 de setembro de 2010, o HS tem sua gestão, operação e equipagem sob o comando da
empresa Prodal Saúde S.A., fruto de uma parceria entre a brasileira Promédica, especializada em serviços de saúde, e a
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francesa Dalkia, especializada em serviços de facilities e projetos de infraestrutura. Comprada em 2013 pelo fundo
Axxon e por investidores minoritários, passou a se chamar Vivante. A empresa ganhou a licitação para operar por dez
anos, renováveis por mais dez, e investiu R$ 36 milhões na implantação do Hospital. No final do contrato, todos os bens
que integram a estrutura do local serão revertidos ao Governo do Estado da Bahia.
No início do projeto, a oposição por parte de médicos do setor público e servidores da área de saúde foi intensa.
Ainda hoje, o projeto é alvo de críticas, especialmente no aspecto ideológico, de atores que o comparam à privatização
plena dos ativos públicos. Apesar da oposição de grupos específicos da sociedade, a qualidade no provimento de
serviços públicos pelo parceiro privado, a um custo inferior àquele praticado pela gestão exclusivamente estatal, é
reconhecida em diversas esferas, transformando o Hospital em um caso de sucesso.
Sucesso no provimento de serviços públicos de qualidade à população
O Hospital conquistou a satisfação quase unânime dos usuários. Mais de 90% dos pacientes estão satisfeitos
com os serviços prestados. Quando perguntados se voltariam ao Hospital em outra necessidade, 92% dizem que sim.
Para 96% dos pacientes, a necessidade que os levou até o local foi atendida.
No segundo trimestre de funcionamento, o Hospital superava parte dos indicadores qualitativos presentes no
contrato. A taxa de reingresso na UTI, por exemplo, de no máximo 2,3%, ficou em 1,1%, e a taxa de mortalidade por
acidente vascular cerebral, de no máximo 7,4%, foi de 3,69%.
No HS não se veem pacientes deitados em macas ou colchonetes espalhados pelos corredores, como é
costumeiro em hospitais públicos. Os quartos da enfermaria normalmente recebem no máximo três pacientes. Em
geral, os resultados dos exames saem no mesmo dia em que são realizados. Os equipamentos de diagnóstico por
imagem, como ultrassonografia e tomografia, são de última geração. Como a manutenção tem de ser feita pela
concessionária, fica mais fácil chamar a assistência técnica para consertar as máquinas, pois não é preciso fazer licitação.
Isso também facilita a compra de insumos básicos, como soro fisiológico, seringas e algodão. Os médicos e funcionários
administrativos são contratados pela concessionária, não pelo Estado. Não têm estabilidade e, por isso, podem ser
substituídos a qualquer hora, se não tiverem bom desempenho.
Mesmo com qualidade superior nos atendimentos, em 2012 os serviços do Hospital de Subúrbio custavam
menos aos cofres públicos do que os oferecidos pelo Hospital Geral do Estado para onde, até então, eram encaminhados
os casos de urgência e emergência de Salvador. “A projeção de uma economia diária de R$ 10 por leito se confirmou”,
afirmou Mara Clécia Souza, à época assessora especial da Secretaria de Saúde, para o Valor Econômico. Em 2014, o
custo do HS era cerca de 10% inferior ao de hospitais similares geridos diretamente pelo governo do Estado, segundo a
Secretaria de Saúde da Bahia, em reportagem da Revista Época.
O sucesso das operações do Hospital pode ser comprovado também pelo reconhecimento nacional e
internacional do projeto. Além da inserção na lista da consultoria KPMG, o HS recebeu o título de um dos dez melhores
projetos de PPP na região da América Latina e Caribe pelo Banco Mundial/IFC. O então presidente do Banco Mundial,
Jim Yong Kim, em visita ao Hospital em 2012, declarou que “o Hospital do Subúrbio é um exemplo do que conseguimos
fazer quando trabalhamos com o Estado e, ao mesmo tempo, trazemos a experiência do setor privado para oferecer
serviços de qualidade aos mais necessitados”.
Em termos de certificação, o HS foi a primeira instituição pública do Norte e do Nordeste a receber o Certificado
de Acreditação, da Organização Nacional de Acreditação, que comprova qualidade do atendimento prestado.
Atualmente, possui acreditação ONA nível 2.
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Os Principais Números do Hospital do Subúrbio
R$ 50 milhões foi o investimento público na construção do prédio
R$ 30 milhões foi o investimento do concessionário no aparelhamento do Hospital
10% é quanto o custo do HS é inferior aos hospitais administrados diretamente pelo Estado
R$ 150 milhões é o pagamento anual ao concessionário pela gestão e operação do Hospital

Remuneração do concessionário
Para receber pelos serviços prestados, a Prodal precisa cumprir 90% das metas de atendimento, que são
semelhantes às adotadas por hospitais privados, como o Albert Einstein e o Sírio Libanês (São Paulo), listados entre os
melhores do País.
A remuneração principal do concessionário consiste no pagamento da contraprestação pecuniária mensal por
parte do Estado. Segundo o edital, fica proibido ao concessionário utilizar outras fontes de renda, com exceção de duas
atividades especificadas em contrato: realização de pesquisa médica e atividades relacionadas à alimentação dos
usuários3.
O cálculo da contraprestação devida ao parceiro privado é dividido em duas variáveis: indicadores quantitativos
e indicadores de desempenho, sendo 70% do valor da contraprestação calculado a partir dos primeiros e os 30%
restantes calculados a partir dos indicadores de desempenho.

Indicadores quantitativos
São as condições médico-hospitalares em que o concessionário atende à demanda do Hospital. Estão
subdivididas em três categorias às quais são atribuídos pesos diferentes.

3

Neste caso, é importante ressaltar que o ente privado tem a obrigação, prevista em contrato, de fornecer catering gratuitamente
(fornecimento de alimentação e bebidas para os usuários da Unidade Hospitalar, excluída a alimentação de visitantes e familiares
de clientes que não estejam na condição de acompanhantes obrigatórios na forma da lei).
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A internação hospitalar é a variável que
representa maior peso no grupo de indicadores
quantitativos (72.5%). Os índices de urgência,
emergência e ambulatório representam 21% do total
do indicador. Por fim, os serviços de apoio e
diagnóstico terapêutico representam 6.5%.

Indicadores de Desempenho
Agrupamento de nove atividades previstas para serem realizadas pelo concessionário. A avaliação do
cumprimento, diferente dos indicadores quantitativos, é feita de modo binário (“cumpriu / não cumpriu”).

É interessante notar que a contraprestação recebida pelo parceiro privado está 100% relacionada ao
cumprimento dos indicadores previstos em contrato. A lógica da parceria funciona da seguinte forma: conforme
aumenta a qualidade e a conformidade segundo o contrato dos serviços prestados à população, maior será a
contraprestação pecuniária recebida pelo parceiro privado, respeitando o teto máximo contratual. A maioria das metas
quantitativas e qualitativas, das quais depende o pagamento mensal da concessionária, foram superadas até 2013. O
indicador de infecção hospitalar, por exemplo, ficou em 6,5 casos por 1.000 atendimentos, no último trimestre do ano,
bem abaixo do máximo de 20 por 1.000 previstos no contrato.
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Desafios do projeto
O HS tornou-se vítima de seu próprio sucesso. A qualidade do atendimento e das instalações atraiu uma
demanda maior do que se previa. O espaço interno teve de passar por adaptações. Algumas áreas reservadas a
ventilação e iluminação no projeto original precisaram ser reformadas para permitir o aumento no número de leitos. O
refeitório foi ampliado, para o Hospital poder contratar mais funcionários. Embora voltado ao atendimento de urgência,
a unidade chega a receber 400 pacientes por dia, a maioria com problemas corriqueiros. Ainda opera em um nível 30%
acima de sua capacidade.
O atendimento da demanda acima do planejado significou custos operacionais superiores ao projetado. Além
disso, afetou o cumprimento dos indicadores de desempenho, resultando em alterações contratuais e operacionais
pelo poder público e pela concessionária. Previamente determinados em contrato, aditivos foram aplicados ao contrato
inicial, de modo a reequilibrar as contraprestações devidas ao concessionário.
Desde o início da concessão até o ano passado, o valor do contrato sofreu algumas revisões. Passou de R$ 103,5
milhões para R$ 151,5 milhões por ano, um aumento de mais de 40%. Além de cobrir a alta dos custos, em grande parte
causada por uma demanda bem acima do previsto, tal variação se deve à ampliação do número de leitos, internações
e procedimentos em relação ao previsto no contrato original. Ainda assim, o custo por paciente do Hospital do Subúrbio
continua competitivo em relação a hospitais similares administrados diretamente pelo Estado, porque o aumento de
custos atinge toda a rede hospitalar.
Os principais desafios do contrato até o momento estão ligados a esses ajustes devido ao sucesso das
operações, nem sempre acompanhados pela flexibilidade e agilidade do poder público para realiza-los, o que, por vezes,
sacrifica elementos como o capital de giro e a rentabilidade do operador privado.
Para inovar, é preciso testar, experimentar. Em modelos inovadores, desafios e necessidades de adequações
podem surgir com frequência. Registar os aprendizados a partir de casos pioneiros, como este do Hospital do Subúrbio,
e atuar para que ajustes sejam feitos nesse e em contratos futuros, de natureza semelhante, favorecerão a elaboração
de editais que melhor distribuam os riscos entre os setores público e privado, estimulem a eficiência do projeto e
preservem sua rentabilidade.

***
O atual contexto de flexibilização da gestão pública ao redor do mundo cria um ambiente favorável às parcerias
público-privadas e, consequentemente, à aproximação da iniciativa privada dos governos, na provisão dos serviços
públicos. No Brasil, casos como o do Hospital do Subúrbio retratam esta tendência.
A parceria entre o Governo do Estado da Bahia e uma empresa privada significou uma inquestionável melhora
nos atendimentos hospitalares na região metropolitana de Salvador, a um custo 10% inferior aos demais hospitais
operados pelo Estado. Hoje, o Hospital do Subúrbio é símbolo de excelência em gestão do patrimônio público pela
iniciativa privada, mostrando que com criatividade e ousadia, é possível desenvolver projetos inovadores que melhorem
a qualidade de bens e serviços disponíveis ao cidadão.
As parcerias público-privadas, sempre que aplicáveis e pertinentes, mostram-se como uma alternativa viável
diante dos atuais desafios da gestão pública, em que a cooperação entre o setor privado e o Estado têm um objetivo
comum: melhorar a gestão dos ativos públicos, para assim, proporcionar um serviço de qualidade à população a custos
competitivos.
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