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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa foi explorar aspectos relevantes associados com a 

possibilidade de que venha a ser utilizada uma parceria público-privada para 

implantação do novo hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - 

PMERJ. O estudo concentrou-se nos órgãos que fazem parte da administração da 

PMERJ e em experiências adquiridas por governos que realizaram, ou que vem 

implementando estudos para contratos de PPP na área da saúde. Foram realizadas 

análises através de pesquisa bibliográfica e documental, de cunho qualitativo para 

se avaliar aspectos relevantes de um contrato de PPP e sua eventual utilização para 

implantação do novo hospital da PMERJ. A análise dos dados revelou que os 

gestores entrevistados são refratários à ideia de um novo hospital construído, 

operacionalizado e administrado através de PPP. Em contrapartida os dados do 

questionário aplicado aos usuários dos hospitais da Corporação revelam que os 

serviços e estruturas atuais são inadequados. Constatou-se uma tendência a 

realização de contratos de PPPs, com crescimento acentuado de projetos em fase 

implementação ou em estudo para serem realizadas parcerias entre o setor público 

e o privado na área de saúde pública. Por fim conclui-se pela viabilidade de um 

contrato de PPP para construção, operacionalização e gestão de um novo hospital 

para a PMERJ, com destaque para o modelo DBFOT - Projetar, Construir, Financiar, 

Operar e Transferir. 

 

Palavras-chave: Polícia Militar; Parceria Público-Privada; Saúde; Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this research was to explore relevant aspects associated with 

the possibility that it will be used a public-private partnership for implementation of 

the new hospital of the Military Police of Rio de Janeiro - PMERJ. The study focused 

on the departaments that are part of the administration of PMERJ and experiences 

archieved by governments, or either by the implementations of studies public health. 

Analyses were performed by qualitative approach, bibliographic and documentary 

research to assess relevant aspects of a PPP contract and its possible use for the 

implementation of the new hospital PMERJ. The data analysis revealed that the 

managers who were interviewed have restrictions in the idea of a building a new 

hospital to the operated and managed by PPP. In the other hand, the questionnaire 

that was applied to the corporation’s hospital users shows that the services and 

current structures are inadequate. It summarized a tendency to promote PPP 

contracts, with sharp growth of projects in implementation phase or study to be 

carried out by partnerships between the public and private sectors in public health. 

Summing up it is feasible of a PPP contract for construction, operation and 

management of a new hospital for PMERJ, highlighting the DBFOT model - Design, 

Build, Finance, Operate and Transfer. 

 

Keywords: Military Police; Public-Private Partnership; Heathcari; Hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Matriz SWOT PMERJ ................................................................................. 15 

Figura 2. Cadeia de Comando da PMERJ ................................................................ 42 

Figura 3. Organograma EMG ADM ........................................................................... 42 

 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1. Ações Estratégicas ...................................................................................16 

Quadro 2. Processos de PPP 2010-14 .....................................................................28 

Quadro 3. Perfil dos Usuários dos Hospitais da PMERJ ...........................................34 

Quadro 4. Perfil dos Entrevistados.............................................................................34 

Quadro 5. Concessão Patrocinada vs Administrativa................................................36 

Quadro 6. Síntese dos Dados Obtidos com Questionário..........................................45 

Quadro 7. Fatores Críticos Quanto a Possibilidade de Adoção de uma PPP para 

Implantação do Novo Hospital da PMERJ.................................................................50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

CF                     Constituição Federal 

DF                     Diretoria de Finanças 

DGAF                Diretoria Geral de Administração e Finanças 

DGS                  Diretoria Geral de Saúde 

DOR                  Diretoria de Orçamento 

EMG                  Estado-Maior Geral 

EMG ADM         Estado-Maior Geral Administrativo 

EMG OP            Estado-Maior Geral Operacional 

ERJ                   Estado do Rio de Janeiro 

FUNESPOM     Fundo Especial da Polícia Militar 

FUSPOM          Fundo de Saúde da Polícia Militar 

GD                    Grupo de Despesa 

PMDF               Polícia Militar do Distrito Federal 

PMERJ             Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

PPP                  Parceria Público-Privada 

HCPM               Hospital Central da Polícia Militar 

HPM/NIT           Hospital da Polícia Militar/Niterói 

HS                     Hospital do Subúrbio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 13 

1.1 Contextualização do Problema ........................................................................................ 13 

1.2 Objetivos .............................................................................................................................. 16 

1.2.1  Objetivo principal ............................................................................................................. 16 

1.2.2 Objetivos secundários ................................................................................................ 17 

1.3 Delimitação do estudo ............................................................................................................. 17 

1.4 Relevância do estudo .............................................................................................................. 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................... 18 

2.1 As principais trilhas para reforma da Gestão Pública ................................................... 19 

2.2 A Parceria Público-Privada .................................................................................................... 21 

3. MÉTODO ......................................................................................................................... 31 

3.1 Obtenção dos Dados ............................................................................................................... 31 

3.1.1 Pesquisa documental ....................................................................................................... 32 

3.1.2  Pesquisa de campo ......................................................................................................... 32 

3.2 Tratamento dos Dados ........................................................................................................... 34 

3.3 Limitação do Método ............................................................................................................... 35 

4. MARCO LEGAL DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ............................................ 35 

5.  BREVES REFERÊNCIAS À EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL E ORGANIZACIONAL DA 

PMERJ. ............................................................................................................................... 38 

5.1 Referências Históricas da PMERJ ........................................................................................ 38 

5.2  Planejamento Estratégico da PMERJ ................................................................................. 39 

5.3  Organização Administrativa da PMERJ .............................................................................. 41 

6. ANÁLISE DOS DADOS................................................................................................... 44 

6.1 Análise dos Dados do Questionário ...................................................................................... 44 

6.2 Análise dos Dados das Entrevistas ...................................................................................... 46 

6.3 Fatores Críticos Quanto a Possibilidade de Adoção de uma PPP para Implantação do 

Novo Hospital da PMERJ .............................................................................................................. 49 

7. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 52 

8. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 54 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS USUÁRIOS DOS HOSPITAIS ........... 57 

APÊNDICE B: ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS .......................................................... 67 

APÊNDICE C: UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA INSTALADAS ......................... 68 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Através de uma abordagem introdutória, este capítulo propõe apresentar o problema 

investigado e expor os objetivos da pesquisa que busca responder a viabilidade de 

se valer de uma parceria público-privada para implantação de um hospital para a 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

1.1 Contextualização do Problema 

 

A Polícia Militar vêm ao longo da última década enfrentando importantes desafios na 

segurança pública, principalmente por conta da realização de grandes eventos 

internacionais, como os jogos Panamericanos de 2007, a Copa do Mundo de 2014 e 

os Jogos Olímpicos que serão realizados no mês de agosto deste ano.  

Outro fator importante foi a implementação e fortalecimento da “política de 

pacificação” em algumas comunidades do ERJ. O projeto teve início em 19 de 

novembro de 2009 com a inauguração da primeira Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP) na comunidade de Santa Marta, Zona Sul carioca. O sucesso político dessa 

iniciativa motivou a ampliação das UPPs, muitas vezes sem o planejamento 

adequado e demandando um aumento bastante considerável no efetivo policial. Até 

junho de 2015 haviam 38 UPPs instaladas em comunidades do Rio de Janeiro. 

Por conta desses fatores o efetivo da PMERJ que no de 2009 era de cerca de 30 mil 

policiais, saltou para aproximadamente 46 mil policiais em 2016, representando um 

aumento de ao menos 50% no seu efetivo1 em um período inferior a uma década. 

Por outro lado, uma grave e crescente crise econômica afeta seriamente o 

orçamento do Estado do Rio de Janeiro, com destaque ao destinado a PMERJ, 

impedindo que novos e importantes investimentos sejam realizados e a quase 

totalidade dos seus recursos passou a ser destinada ao custeio da Corporação. 

O ingresso crescente de efetivo impactou seriamente o sistema de saúde da Polícia 

Militar, que hoje é responsável pelo atendimento de aproximadamente 300 mil 

                                                           
1
 Fonte: Diretoria de Orçamento da PMERJ. 
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pessoas2, entre policiais militares ativos e inativos, seus dependentes e 

pensionistas, uma população maior que muitos municípios do Estado. 

Prevendo tais acontecimentos, a PMERJ inseriu em sua formulação estratégica 

elaborada no ano de 2012 a previsão de ampliação do seu sistema de saúde, que 

hoje conta com duas unidades hospitalares: uma situada no Centro da Cidade do 

Rio de Janeiro: o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) e outro situado na 

Cidade de Niterói: o Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM-NIT). 

Entretanto, é necessária a ampliação da rede de atendimento médico da PMERJ 

conforme avalia Borges (2013, p.679): “a construção de uma nova unidade vai 

dobrar a capacidade instalada de leitos hospitalares, atendendo assim ao grande 

aumento da demanda de atendimentos em decorrência da política de expansão do 

número de Policiais Militares para atender as UPPs e aos grandes eventos que 

serão realizados na cidade do Rio de Janeiro”. 

Mesmo diante de desafios de tamanha proporção, foram identificadas algumas 

oportunidades para avanço e realização de alguns investimentos importantes 

estrategicamente, dentre os quais estava à construção de um novo hospital para 

Polícia Militar. Essas oportunidades foram inseridas no plano de formulação 

estratégica da PMERJ para o período 2013-18. Entretanto, acabaram não sendo 

aproveitadas ou simplesmente não se concretizaram por fatores políticos e 

econômicos. 

A Matriz SWOT que consta da formulação estratégica mencionada apresenta 

algumas essas oportunidades, com destaque para o aporte financeiro em 

decorrência dos grandes eventos e o cenário econômico favorável, mas que 

acabaram não se materializando no decorrer dos anos. 

                                                           
2
 Fonte: Diretoria de Cadastro e Pagamentos da PMERJ. 
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Figura 1. Matriz SWOT PMERJ 

 

Fonte: Formulação Estratégica da PMERJ 2013-18 

 

O cenário atual reflete a incapacidade dos órgãos públicos de realizarem novos 

investimentos, em consequência surge a proposta de estudar a viabilidade de 

realização de uma Parceria Público-Privada para implantação do Novo Hospital da 

Polícia Militar, enfatizando o fato de que na Formulação Estratégica da PMERJ é 

previsto o estabelecimento de PPPs como alternativa a busca de recursos 

financeiros conforme o quadro a seguir. 

 

1. Política de pacificação e Proximidade 

2. Qualidade do planejamento operacional; 

3. Capilaridade da instituição; 

4. Cimissões de estudo e pesquisa; 

5. Capacidade de gestão do atual comando; 

6. Proximidade com o cidadão; 

7. Nova geração de líderes proativos e empreendedores; 

8. Empenho e adaptabilidade. 

 

1. A gestão dos grandes eventos por parte do Ministério 
da Defesa e do Exército; 

2. Mudanças políticas acarretarem descontinuidade das 
políticas públicas atuais; 

3. Corrupção e impunidade; 

4. Gestão dos Investimentos pela SESEG; 

5. Sistema de metas mal formulado; 

6. Perda de talento para outros órgãos; 

7. Falta de alinhamento e apoio com outros órgãos de 
segurança. 

 

1. Pacificação como política de Estado; 

2. Os grandes eventos trarão aportes financeiros que 
podem ser revestidos na melhoria das organizações 
policiais; 

3. Maior integração com a sociedade (ex: conselhos 
comunitários, grupos profissionais, taxistas  e meio 
acadêmico; 

4. Cenário econômico brasileiro favorável; 

5. Reconhecimento do trabalho da PMERJ, nacional e 
internacionalmente; 

6. Integração com outros órgãos do sistema de segurança; 

7. Alinhamento e maior apoio dos governos federal, 
estadual e municipal; 

8. Apoio de órgãos públicos e privados a política de 
segurança. 

 

1. Baixos salários; 

2. Falta de foco no cidadão e entendimento da cultura de 
paz; 

3. Inadequação da política de gestão de pessoas (R&S, 
mapeamento de competências, cargos e salários, 
formação e atualização e jumanização; 

4. Desvio de conduta do policial; 

5. Capacidade de formação e atualização do PMs aquém 
do necessário; 

6. Pouca institucionalização de boas práticas. 

FORÇAS FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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Quadro 1. Ações Estratégicas 

 

Fonte: Formulação Estratégica da PMERJ 2013-18 

As PPPs que vinham sendo realizadas com mais destaque no setor de 

infraestrutura, a partir do ano de 2010, com a inauguração do Hospital do Subúrbio 

no município de Feira de Santana/BA3, fizeram sua estreia na área de saúde pública 

e a partir daí outras parcerias e projetos surgiram em vem sendo empregados nas 

três esferas de governo.  

Neste sentido o presente trabalho busca responder o seguinte problema: A Parceria 

Público-Privada pode ser uma alternativa viável para implantação do novo 

hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo principal 

 

O objetivo principal deste trabalho é identificar e analisar elementos relevantes que, 

sob a perspectiva da PMERJ, informam sobre a viabilidade de utilizar uma PPP para 

implantação do novo hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

                                                           
3
 Acesso ao site da Secretaria de Fazenda da Bahia: 

http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projeto_hospitalsuburbio.htm 
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1.2.2  Objetivos secundários 

 

a) Investigar em que medida a PPP vêm sendo empregada na área da saúde 

pública no país; 

b) Identificar os antecedentes e os esforços de reforma da gestão na PMERJ. 

 

1.3 Delimitação do estudo 

 

O estudo se limita a analisar a hipótese de implantação do novo hospital da Polícia 

Militar do ERJ por meio de uma PPP sob a ótica da instituição.  

Não se objetiva, portanto, extrapolar o universo da Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, estudando outras esferas de decisão ou influências que possam afetar a 

viabilidade de implantação do novo hospital da PMERJ. 

1.4 Relevância do estudo 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) consagra a saúde como um dos direitos 

fundamentais da sociedade, conferindo proteção constitucional a este tema de suma 

importância. 

Para Barbosa e Malik (2015), o sistema de saúde no Brasil, a partir da CF/88, 

estruturou-se sob os signos da busca por equidade, da universalização do 

atendimento, da descentralização política e operacional e do financiamento tripartite. 

 

Além disso, a CF também estabeleceu que a saúde é campo 
de atuação econômica livre à iniciativa privada, cabendo a esta 
atuar de maneira complementar às estruturas públicas. Estas 
definições constitucionais foram regulamentadas no ano de 
1990. No setor privado de assistência médico-hospitalar, a 
criação da Agência Nacional de Saúde complementar (ANS) 
serviu para organizar e regular as relações contratuais com o 
setor privado. (BARBOSA e MALIK, 2015). 
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Aos militares são conferidos os mesmos direitos constitucionais, entretanto, é 

característica de todas as forças, inclusive as policiais, possuírem uma rede de 

atendimento própria, gerida e operacionalizada por pessoal militar. 

O atendimento ao Policial Militar apresenta alguns aspectos únicos, pois sua vida 

laboral está permeada por situações que envolvem estresse extremo. Esse fato 

pode gerar possíveis quadros de desequilíbrio emocional (OLIVEIRA e SANTOS, 

2010). 

Segundo Borges (2013, p.678), o trabalho policial militar é considerado 

extremamente desgastante, sendo caracterizado por constante exposição ao perigo, 

violência e riscos iminentes, horários de trabalho noturno, horários irregulares para 

alimentação, exposição constante ao sol, chuva e vento, períodos longos em 

posição ortostática (em pé), podendo acarretar sobrecarga física e emocional ao 

profissional, tendo inclusive repercussões na sua vida familiar, na sua qualidade de 

vida, nas relações sociais que estabelece e na sua saúde. 

A combinação desses fatores faz com que a saúde do Policial Militar esteja mais 

suscetível ao surgimento de algumas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, 

obesidade e etc. Além de torna-lo mais vulnerável a problemas surgidos em 

decorrência do serviço policial.   

A atual estrutura que abrange o serviço de saúde da corporação já não é mais 

suficiente para atender a crescente demanda pelos seus serviços. Quando se foca 

na construção de um novo hospital, não se pode ignorar a necessidade de se 

ampliar a capacidade administrativa do órgão gestor. Eventuais deficiências na 

gestão em uma estrutura administrativa que hoje consome recursos no valor de 

quase R$ 150 milhões4 por ano pode representar um entrave tão grande quanto o 

problema da necessidade de expansão da sua rede de atendimento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico busca contextualizar os seguintes temas: i) as principais trilhas 

para reforma da gestão pública; e ii) A parceria público-privada. 

                                                           
4
 Dados obtidos no SIAFE-Rio estimam os gastos do FUSPOM no ano de 2016 em R$ 146.133.564,00. 
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2.1 As principais trilhas para reforma da Gestão Pública 

 

Após a redemocratização do País e o fracasso do modelo neodesenvolvimentista, a 

principal preocupação dos atores políticos no período de redemocratização foi tentar 

corrigir os erros cometidos pelos militares, dando pouca importância à necessidade 

de se construir um modelo de Estado capaz de enfrentar os novos desafios 

históricos (ABRUCIO, 2007). 

De acordo com Bresser Pereira (2002), a “Nova Gestão Pública” foi uma resposta às 

duas grandes forças que definiram as últimas duas décadas do século XX (e as 

demandas nelas envolvidas): a globalização (“o fato de o capitalismo haver-se 

tornado dominante, e os mercados terem sido abertos para a competição capitalista 

em todo o mundo”) e a democracia (burguesa). 

A inspiração veio principalmente do Reino Unido, onde no início dos anos 80 a 

primeira-ministra Margaret Tatcher promoveu profundas reformas administrativas 

baseada na New Public Management (NPM). Tais medidas acabaram sendo 

incorporadas à agenda de muitos países, inclusive o Brasil, onde o modelo também 

é conhecido como gerencialismo. 

A “nova administração pública”, parte do princípio de que os Estados democráticos 

contemporâneos não são simples instrumentos para garantir a propriedade e os 

contratos, mas formulam e implementam políticas públicas estratégicas para suas 

respectivas sociedades tanto na área social, quanto na científica e tecnológica 

(SPINK e PEREIRA, 1998). 

Desta forma, a administração pública se inspirou nas experiências de sucesso da 

iniciativa privada e procurou fazer um movimento no sentido de incorporar esses 

mecanismos que buscavam mais os resultados do que simplesmente privilegiar 

processos e controle. O foco deslocou-se para os resultados e novos conceitos 

como metas, indicadores e o uso de novas ferramentas como o Balaced Scorecard - 

BSC, que antes eram restritos as empresas privadas, foram inseridas na 

administração pública. 

Na busca por melhores resultados na gestão pública, as parcerias público-privadas 
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(PPPs) e outras formas de concessão permitem ao Estado ampliar sua capacidade 

de investimento. Esta trilha reformista é importante para realçar que a atuação 

conjunta ou o repasse de tarefas ao setor privado pode ser uma maneira de 

fortalecer a ação governamental, em vez de enfraquecê-la. Em outras palavras, é 

preciso superar o debate privatismo versus estatismo (ABRUCIO, 2007). 

Armando Cunha (2015)5 aponta as trilhas preponderantes para as reformas da 

gestão pública: 

 Esforços para combater o desperdício e altos custos; 

 Foco em resultados; 

 Orientação para os clientes (cidadãos, eleitores e contribuintes); 

 Transparência; 

 Accontability; 

 Novas formas de organização para a implementação de políticas e provisão dos 

serviços públicos. 

 

Quanto às novas formas de organização para a implementação de políticas e 

provisão dos serviços públicos, elas ganharam uma nova dimensão no final dos 

anos 80 e nos anos 90, quando movimentos como a descentralização, sociedade 

civil organizada e ONGs ganham espaço na prestação de serviços públicos. 

Estas políticas visavam tornar os serviços públicos mais eficientes, superando a 

burocracia que caracterizava o Estado até então. Algumas destas políticas foram 

dirigidas a segmentos da população com ações direcionadas a mulher, a terceira 

idade, “sem tetos” e outros. 

Este novo formato de prestação de serviços públicos, com maior participação da 

sociedade, proporcionou o aparecimento de redes de cooperação, onde governo e 

sociedade são parceiros no provimento de serviços, traço marcante da governança 

ou governança pública. 

 

                                                           
5
 Notas de sala de aula, turma MAP 2014-II Intensivo – Disciplina: Orçamento Público. 
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O Estado deixa de ser uma instituição que se diferencia de 
forma clara e distinta do mercado e da sociedade, como 
acontecia no caso do governo tradicional. Estado, mercado, 
redes sociais e comunidades constituem mecanismos 
institucionais de regulamentação, que se articulam em 
diferentes composições e arranjos (KISSLER e HEIDEMANN, 
2006). 

 

O Estado passa então a exercer um papel regulador da relação entre mercado, 

sociedade e ele mesmo. Com a abertura ao mercado para exercer atividades que 

antes eram exclusivas do Estado, as PPPs se tornaram importante instrumento de 

parcerias estratégicas.  

2.2 A Parceria Público-Privada 

 

É de senso comum que as parcerias público-privadas surgiram, ou ao menos 

ganharam maior destaque na Inglaterra, no início da década de 1990, onde é 

chamada de Private Finance Initiative (PFI). O principal objetivo do programa era 

atrair investimentos privados ao setor público. 

O PFI é uma forma de assegurar grandes investimentos de capital sem o recurso 

imediato aos cofres públicos. Consórcios privados, usualmente envolvendo grandes 

firmas de construção, são contratados para projetar, construir e, em alguns casos, 

operar novos projetos (PECI e SOBRAL, 2007). 

Para Resende e Cunha (2005), as PPPs estão relacionadas entre as novas técnicas 

gerenciais típicas do setor privado que podem ser utilizadas na provisão dos 

serviços públicos. 

Portanto, é necessário que os parceiros público e privado manifestem interesse na 

realização da parceria, destacando-se que a iniciativa de proposição de uma 

parceria público-privada pode partir do setor privado. Após essa manifestação, serão 

elaborados estudos técnicos e desenvolvido o Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) e risco.  

O parceiro público através do Comitê Gestor da PPP avalia e seleciona o melhor 

estudo técnico, submetendo-o em seguida a consulta pública, em seguida são feitos 
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os ajustes necessários e então é realizada a licitação por qualificação técnica e 

preço, o vencedor é homologado e o contrato assinado (BARBOSA e MALIK, 2015). 

A formatação mais completa para organização do acordo é o DBFOM (design, build, 

finance, operate and mantain – projeta, constrói, financia, opera e mantém o 

empreendimento). A sinergia ou a conjugação entre esses cinco elementos é o que 

possibilita a obtenção de ganhos de eficiência e economicidade para os projetos 

(COSTA, 2006). 

O setor de infraestrutura é o que mais celebra contratos utilizando o sistema de 

parcerias entre o setor privado e o público. Na área de transportes destaque para 

construção, gerenciamento e manutenção de rodovias, ferrovias, metrôs, aeroportos 

e portos. Na área do meio-ambiente temos distribuição de água, tratamento de 

esgoto, coleta e tratamento de lixo e na área de infraestrutura social, destaque para 

construção, gerenciamento e manutenção de escolas e presídios. 

O mundo contemporâneo, caracterizado pela crescente demanda de serviços por 

parte da sociedade e também pela redefinição do papel do Estado, faz com que o 

ente privado esteja cada vez mais presente na oferta de bens e serviços típicos do 

setor público, ficando o Estado a cargo das atividades de regulação e fiscalização do 

mercado e da economia. 

 

Conceitos como concessão, regulação e parcerias público- 
privadas concretizam um novo modelo de Estado, baseado em 
relações contratuais com o setor privado e responsável por 
definir objetivos de políticas públicas a serem implementadas 
com a parceria do privado. Simultaneamente, esse mesmo 
movimento se faz presente na relação do Estado com o 
terceiro setor. Conceitos como Organizações Sociais, OSCIPs, 
Serviços Sociais Autônomos e outros materializam uma série 
de relações público-privadas em áreas como saúde, educação 
e cultura, uma conseqüência de movimentos de 
democratização. O termo de parceria também entra em cena 
como instrumento de contratualização das relações do Estado 
com o terceiro setor (PECI, 2008).   
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As parcerias público-privadas em todos os países apresentam em comum a tentativa 

de diminuir o tamanho do Estado, bem como apresentar-se como alternativa à falta 

de recursos para realização de grandes investimentos sociais por parte dos 

governos. 

São muitos os defensores da realização de PPPs, chegando a classificá-las como 

contratos de ganha-ganha, ou seja, ambos os parceiros saem ganhando com o 

acordo, muito embora o principal argumento seja sempre a falta de orçamento para 

realização de investimentos importantes, ignorando que o conceito de PPP é bem 

mais amplo, envolvendo questões como o modelo de administração do Estado, 

liberalismo e etc. 

Para Rezende e Cunha (2005), a Parceria Público-Privada desempenha um 

importante papel neste cenário de contratações entre o Público e o Privado, pois o 

governo pode se desonerar de riscos inerentes à realização de investimentos de 

grande porte e de longo prazo de maturação, assim como contar com o aporte de 

altas doses de inovações tecnológicas e gerencial. 

Para Peci e Sobral (2007), a expectativa de melhoria dos serviços públicos e a 

crença de que as empresas privadas podem ser mais eficientes e melhor geridas do 

que as empresas públicas foram o principal motivador para adoção massiva das 

PPPs na Inglaterra. 

E quando nos referimos à sociedade, quais seriam os benefícios? Talvez a 

oportunidade de ter serviços públicos mais eficientes e de melhor qualidade, com o 

parceiro privado atuando na enorme lacuna deixada pelo poder público, seja por 

ineficiência ou falta de recursos. Já para o setor privado é uma grande oportunidade 

de expandir seus negócios, atuando em áreas que antes eram exclusivas do poder 

público. 

No Brasil, além do forte investimento privado em infraestrutura também observamos 

um crescente número de parcerias sendo realizadas com o objetivo de construir 

penitenciárias. O primeiro complexo penitenciário construído através de PPP foi o 

Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, localizado no Estado de Minas 

Gerais. O Estado da Bahia também possui um projeto piloto de parcerias público-
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privadas que diz respeito à construção, operação e manutenção de três unidades 

prisionais. 

Assim como nos casos da saúde pública e outros que englobam a prestação de 

serviços que envolvam direitos fundamentais, são muitos os questionamentos a 

cerca da legalidade do Estado transferir para a iniciativa privada sua 

responsabilidade na oferta de tais serviços. 

Para Julita Lemgruber (2013), que foi diretora do sistema penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro, a privatização esbarra em questões éticas, políticas e ideológicas. “O 

Estado priva alguém da liberdade, então, o Estado precisa administrar essa privação 

da liberdade. Portanto, não é legítimo que o Estado ceda à iniciativa privada a 

administração da privação da liberdade de alguém”. 

Então, nas situações que envolvem a privatização de serviços que estão 

relacionados a direitos sociais, a simples questão financeira e econômica acaba 

sendo extrapolada quando observamos as PPPs sobre outra ótica, ou seja, quando 

envolvemos questões éticas, políticas e ideológicas. 

Para Campos (2008), apesar da ofensiva liberal, cresce em todo o mundo a 

convicção que saúde e negócios não combinam. Aumenta a certeza que saúde é um 

direito universal e percebe-se que, para que esse direito se cumpra, é necessário o 

planejamento e a gestão de sistemas públicos. 

Um fator que não pode ser ignorado, é que a iniciativa privada, ao contrário do setor 

público, tem como principal objetivo a obtenção de lucro. Daí surge a grande 

preocupação, principalmente quando falamos de serviços públicos essenciais, como 

a saúde, da possível prática do gaming. 

 

Um baixo nível de gaming pode ser considerado quando uma 
informação é manipulada para atingir a meta. Porém, caso a 
organização mude atividades e processos com o único objetivo 
de atingir resultados, não com a finalidade de melhorar o 
serviço prestado, este é considerado um alto grau de gaming. 
Em relação ao seu impacto, o interno é quando afeta apenas a 
organização ou um departamento. Já o impacto externo seria 
quando afeta o cidadão, cliente ou paciente. Os casos mais 
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extremos seriam, portanto, daquelas organizações que 
manipulam processos que impactam diretamente o cliente final, 
como é o caso de hospitais que recusam pacientes mais 
graves para evitar aumento nas taxas de mortalidade 
(PERDICARES, 2012). 

 

Portanto, quando da elaboração de um contrato de parceria público-privada, o 

conjunto de fatores acima expostos deve se considerado. O rigor na fiscalização e 

acompanhamento das metas é o que pode garantir que a administração pública e a 

sociedade não sejam prejudicadas, ou que uma relação como já dito anteriormente, 

que seria de ganha-ganha transforme-se em ganho para iniciativa privada e prejuízo 

para administração pública. 

Entre opiniões favoráveis e contrárias à PPP, o governo federal anunciou que seria 

lançado um plano de concessões no valor de R$ 200 bilhões para reaquecer a 

economia do país. A meta do plano de concessões é investir prioritariamente em 

infraestrutura, ou seja, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos6. 

As obras de revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro são exemplos da 

combinação de recursos do governo federal, do governo do estado, da prefeitura e 

da iniciativa privada. O objetivo é gerar emprego, melhorar as condições de vida, 

melhorar a mobilidade urbana e gerar ocupação cultural e lazer de uma cidade7.  

Ou seja, em um momento de acentuada crise econômica, o governo apela para a 

realização de parcerias com o setor privado a fim de viabilizar a realização dos 

investimentos que julga necessários para a retomada do crescimento econômico. 

Por conta principalmente dos eventos da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos 

Olímpicos do Rio 2016, assistimos a um aumento considerável da realização de 

contratos de PPP no Brasil. Somente para Copa 2014 foram nove estádios de 

futebol ou arenas multiuso construídos ou reformados e hoje estão sob 

                                                           
6
 Disponível em: http://noticias.r7.com/brasil/governo-federal-anuncia-programa-de-concessoes-de-

quase-r-200-bilhoes-09062015 
7 Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/3932076/dilma-reitera-importancia-de-parcerias-
publico-privadas-para-o-emprego 
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responsabilidade da iniciativa privada. 

Para a realização dos Jogos Olímpicos as parcerias vão desde a construção do 

parque olímpico até importantes obras de mobilidade urbana, realizadas pela 

prefeitura, estado e governo federal em parceria com a iniciativa privada. 

Desde a edição da Lei 11.079/2004 até o ano de 2015 foram celebrados 80 

contratos de PPP entre as modalidades de concessão administrativa e patrocinada, 

e existe a perspectiva de crescimento acentuado desse número, principalmente por 

conta de projetos municipais. 

Desafios macroeconômicos, instabilidade política, crise fiscal, investigações da lava 

jato e pessimismo entre agentes econômicos não foram suficientes para reduzir a 

dinâmica do mercado de parcerias público-privadas em 2015 (PEREIRA, 2016). 

A busca por eficiência para o Serviço Público é a principal razão para a contratação 

de PPPs. A análise da conveniência e da oportunidade da sua realização é 

importante para decidir quais tipos de serviços serão contratados: construção de 

unidades, provisão de serviços não clínicos, provisão de serviços clínicos, etc 

(MEDICI, 2011). 

 

O desenvolvimento de projetos de PPPs no setor saúde 
caracteriza-se pela complexidade e pelo envolvimento de 
múltiplos atores e interesses. Representa também uma 
oportunidade especial de melhoria da assistência à saúde com 
investimentos em novas estruturas que venham a suprir as 
deficiências crônicas do setor, do ponto de vista de 
disponibilidade de recursos assistenciais (BARBOSA e MALIK, 
2015). 

 

A realização de PPPs aumenta à medida que os governos deixam de realizar 

investimentos por motivos evidentemente políticos. 

  

O represamento das despesas atinge principalmente os 
investimentos, cuja liberação assume crescente importância na 
realização desses gastos. Mesmo nos anos em que a 
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economia apresentou um desempenho mais favorável a taxa 
de execução dos investimentos previstos na lei orçamentária 
não alcançou metade das verbas autorizadas. O fato de que os 
anos em que se registrou um aumento significativo da taxa de 
execução dos investimentos – 2006 e 2010 – foram aqueles 
em que ocorreram eleições gerais, tanto para o executivo 
quanto para o legislativo, da União e dos estados federados, é 
um indício da influência da política nessas decisões. 
(REZENDE e CUNHA, 2014, P. 36) 

  

Para Medici (2011), boa parte dessas parcerias é usada para o financiamento das 

necessidades de infraestrutura que não podem ser custeadas integralmente pelo 

Estado, devido ao crescimento da complexidade e dos custos de serviços de saúde. 

Em seu discurso de posse, o Presidente Interino da República Michel Temer, ao 

tratar da iniciativa privada sinalizou que pretende incentivar as parcerias público-

privadas e reduzir o papel do Estado na economia8. 

Enquanto a crise se agrava, a demanda por serviços públicos cresce 

exponencialmente. O desemprego acarreta o aumento da procura por serviços 

públicos, pois o empregado que antes pagava escola particular, pagava ou tinha 

direito a plano de saúde e etc. passa a depender desses serviços ofertados pelo 

poder público. E cada vez mais cobra pela qualidade desses serviços. Enquanto a 

pressão aumenta e o caldeirão da política ferve, parece que a PPP vai efetivamente 

ganhar força como uma forma de suprir a demanda por serviços públicos de 

qualidade. 

Na procura por eficiência e qualidade o governo da Bahia celebrou o primeiro 

contrato de PPP na área de saúde pública no Brasil. O Hospital do Subúrbio (HS) foi 

construído pelo governo do Estado ao custo de R$ 50,5 milhões e previsão de 

investimento de R$ 60 milhões pelo prazo de 10 anos e o valor da contraprestação 

por parte do poder público é estimada em R$ 100 milhões/ano. 

Desde então foram muitos os projetos de parcerias em saúde em diversos estados e 

municípios. Barbosa e Malik (2015) publicaram um artigo no qual expõem os 

                                                           
8
 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/temer-diz-

que-ha-urgencia-em-pacificar-e-unificar-o-brasil.html 
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desafios na organização de parcerias público-privadas no Brasil, onde apresentam 

um apanhado de todos os processos de PPP propostos ou em estudo para 

hospitais, unidades básicas, centros de apoio e diagnóstico e de logística no período 

de 2010-14, conforme o quadro a seguir: 

Quadro 2. Projetos de PPP 2010-14 

Municípios Projetos Investimentos R$ Chamada  Situação em abr. 2014 

    Milhões Pública   

  Hosp. Subùrbio 80 2009 Início de operação 2010 

  

 
 

 

  

BAHIA Inst. Couto Maia 95 2011 Licitação 2013. Em 

  

 
 

 

Implantação 

  

 
 

 

  

  Central de Diagnóstico por 134 2012 Licitado 2013 

  Imagem       

  9 Novos Hospitais do Estado 900 2011 Processo interrompido na 

  

 
 

 

consulta pública 

  

 
 

 

  

  Centra de Diagnóstico RIO ::: 2011 Processo suspenso para  

  Imagem  
 

Revisão 

RIO DE JANEIRO 

 
 

 

  

  RJ-Plataforma Digital em Saúde ::: 2013 Aguardando consulta pública 

  

 
 

 

  

  Centro de Pesquisas e Inovação ::: 2012 Aguardando consulta pública 

          

MATO GROSSO Hospital Matern. Infantil 183 2012 Aguardando licitação 

  

 

   

  

    

          

ESPÍRITO SANTO Hospital Infantil Vitória 182 2012 Aguardando licitação 

          

          

CEARÁ Hospital Metropolitano 253 2013 Licitação abr. 2014 

          

          

RONDÔNIA Hospital de Urgência 100 2013 Aguardando licitação 

          

  

BELO HORIZONTE Sistema de Apoio Operacional 200 2010 Licitado 2012. Em construção 

  

Rede Básica de Saúde 

 

  

  

continua 
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Municípios Projetos Investimentos R$ Chamada  Situação em abr. 2014 

    Milhões Pública   

  Hospital de Trauma do DF e       

  Hospital Novo Gama 734 2013 

Processo suspenso pelo 

TC/DF 

  

 

 

  

  

  Central de Diagnóstico por 51 2012 

Processo suspenso pelo 

TC/DF 

GOVERNO DO Imagens ::: 

 

  

DISTRITO FEDERAL 

 

 

  

  

  Centro de Apoio Operacional ::: 2012 

Processo suspenso pelo 

TC/DF 

 

à Rede Hospitalar do GDF 

  

  

  

   

  

  Centro Médico da Polícia Militar ::: 2014 

Processo suspenso pelo 

TC/DF 

          

  Rede Básica de Saúde 59 ::: Licitado 2012. Contrato 

  

   

suspenso por incompatibi- 

MANAUS 

   

lidade do projeto executivo 

  

   

  

  Centro de Apoio Operacional ::: 2014 

Realizado chamamento por 

MIIP 

          

          

SOROCABA Hospital Municipal 140 2014 Suspenso por coincidência do 

  

   

escopo com projeto estadual. 

 

 

 

 

 

  

   

Retomado chmamento com 

novo 

  

   

escopo. 

          

          

SÃO PAULO Reforma de 9 hospitais e 1300 2011 

Processo suspenso por 

medida 

  construção de 3 novos 

  

judicial. Em fase de 

redimensio- 

  

   

namento e ajustes 

          

          

  Hospital do Barreiro 180 2011 Licitado 2012. Em construção 

BELO HORIZONTE 

   

  

  Sistema de Apoio Operacional 200 2010 Licitado 2012. Em construção 

  Rede Básica de Saúde 
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Municípios Projetos Investimentos R$ Chamada  Situação em abr. 2014 

    Milhões Pública   

          

  Rede Básica de Saúde 59 ::: Licitado 2012. Contrato 

  

   

suspenso por incompatibi- 

MANAUS 

   

lidade do projeto executivo 

  

   

  

  Centro de Apoio Operacional ::: 2014 

Realizado chamamento por 

MIIP 

          

 
 
Fonte: Barbosa e Malik (2015). 

 
 
 
 

No quadro acima podemos dispensar atenção especial para a proposta de 

realização de uma PPP para operacionalizar e gerir o Centro Médico da Polícia 

Militar do Distrito Federal. De acordo com o Portal PPPBrasil foram solicitados os 

estudos econômico-financeiros, jurídico-institucional e a modelagem da concessão 

administrativa a ser implantada. A concessionária será responsável pelos serviços 

clínicos, assim como pela aquisição, gestão e logística dos suprimentos 

farmacêuticos e hospitalares; pelos equipamentos hospitalares; pela gestão dos 

recursos humanos necessários, dentre outras atividades. 

Este é um perfeito exemplo de que mesmo as instituições mais tradicionais, como as 

militares, tem que se adaptar a nova conjuntura administrativa que vem ganhando 

espaço crescente no Brasil. 

Neste caso, assim como ocorreria na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, são 

vários os paradigmas a serem superados, tais como: corporativismo, perda de poder 

dos gestores, e etc. Entretanto, a urgência no atendimento a demanda por saúde 

pública de qualidade acaba por superar o excesso de burocracia. 

Dentre os modelos de PPP, destaque para modelo de PPP denominado DBFOT 

(Design, Build, Finance, Operate and Transfer), que implica projetar, construir, 

financiar, operar e transferir abrange as quatro funções do parceiro privado e no final 

do contrato ocorre a transferência dos ativos ao poder concedente. 
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Neste modelo o parceiro público, além de especificar o serviço, 
irá desenvolver o respectivo projeto de engenharia, e, a partir 
daí, competirá ao parceiro privado financiar, construir e operar 
o serviço associado. Ao final do prazo de concessão, os ativos 
da PPP retornarão ao poder público. Neste modelo o risco do 
projeto é do setor público (CASTELLO BRANCO et al., 2008). 

 

 

Controles eficazes, tipos de contraprestação do ente público ao privado, definição e 

acompanhamento de metas e etc. são medidas a serem definidas e constantemente 

aprimoradas, mas que não apagam a contribuição que um contrato de PPP pode dar 

ao ente público. 

 

3. MÉTODO 

 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa empírica de um fenômeno 

contemporâneo e dentro de um contexto da vida real, tendo os limites entre o 

fenômeno e o contexto claramente definidos (YIN, 2009). 

A opção pelo estudo de caso ocorreu por tratar-se de um fenômeno da vida real, 

com muitas variáveis. Buscou-se descrever, compreender e interpretar a 

complexidade de um caso concreto, mediante a análise de um objeto delimitado. 

Desta forma, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, com resultados 

baseados em várias fontes de evidências, beneficiando o desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados (YIN, 2009). 

O trabalho consistiu em um estudo de caso único, tendo como universo a Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, instituição da qual o pesquisador faz parte, 

contribuindo para maior facilidade no acesso aos dados e aos atores, constituindo 

fator determinante para a escolha do tema. 

 

3.1 Obtenção dos Dados 

 

Os dados foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e documental, tendo 

como base livros, teses, artigos e dissertações, além de material disponível na 
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internet. Também foram obtidos dados por meio de pesquisa de campo, aplicando-se 

questionários e realizando-se entrevistas. 

3.1.1 Pesquisa documental 

 

Nesta fase foram analisados documentos, manuais, normas e a legislação em vigor 

(Leis e Decretos), de forma a dar suporte à pesquisa.  

3.1.2  Pesquisa de campo 

 

Nesta fase foram aplicados questionários a 40 usuários (policiais militares 

ativos/inativos, dependentes e pensionistas) dos hospitais da Corporação e 

realizadas entrevistas com 6 gestores administrativos.  

3.1.2.1 Questionário aplicado aos usuários dos hospitais da PMERJ 

 

Foi aplicado um questionário fechado contendo 11 perguntas, disponibilizado para 

ser respondido por meio da plataforma Survey Monkey. As questões foram 

elaboradas tendo-se como referência a prestação de serviços e a infraestrutura das 

unidades hospitalares.  

Dentre os respondentes, ativos e inativos, estão policiais de diversos postos e 

graduações. Nenhum deles exerce ou exerceu cargo de comando, chefia ou direção 

dentro da estrutura administrativa da Corporação. Quanto ao tempo de serviço 

apresentou grande variação, com entrevistados que possuíam menos de 5 anos de 

serviço, até policiais com mais de 20 anos de serviço. 

O quadro a seguir apresenta o perfil relacional dos usuários com os hospitais da 

PMERJ: 
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Quadro 3. Perfil dos usuários dos hospitais da PMERJ inquiridos 

PERFIL DO RESPONDENTE ANOS DE 
SERVIÇO 

QUANT 

Oficiais Superiores (Coronel, Tenente Coronel, Major) 15 a 30 6 

Oficiais Intermediários (Capitão) 08 a 30 4 

Oficiais Subalternos (1º Tenente, 2º Tenente) 05 a 30 6 

Praças Especiais (Aspirante) 0 0 

Suboficiais (Subtenente) 20 a 30 5 

Praças (1º Sargento, 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo, 
Soldado) 

01 a 20 13 

Dependentes e Pensionistas - 6 

TOTAL 40 

Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

As perguntas foram apresentadas em 7 áreas distintas, de forma a permitir melhor 

compreensão do quadro situacional dos hospitais da PMERJ. São elas: 

 Geral; 

 Limpeza; 

 Serviços de nutrição e dietética; 

 Segurança; 

 Lavanderia e rouparia; 

 Manutenção predial/mobiliário e equipamentos; 

 Recepção. 

 

3.1.2.2 Entrevistas com os gestores administrativos da PMERJ. 

 

Nesta fase da investigação o objetivo foi verificar, a partir da visão dos gestores, 

qual a percepção dos mesmos quanto aos hospitais da Corporação e qual avaliação 

quanto à utilização de uma PPP para construção e eventual operacionalização e 

gestão de um novo hospital.  

Foram elaboradas 11 perguntas (APÊNDICE B) que podem ser agrupadas em 4 

segmentos distintos: I. Gestão (P1) (P2) (P7); II. Orçamento (P3) (P4); III. Avaliação 

dos hospitais (P5) (P6); IV. Parceria púbico-privada (P8) (P9) (P10) (P11). 
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Quadro 4. Perfil dos Entrevistados 

PERFIL DO ENTREVISTADO ANOS DE 
SERVIÇO 

QUANT 

Coronel PM Mais de 20 4 

Tenente Coronel PM Mais de 20 2 

Major PM Mais de 15 1 

Fonte: elaborado pelo Autor 

 

3.2 Tratamento dos Dados 

 

O tratamento dos dados foi feito de maneira qualitativa e compreendeu a busca de 

correlações significativas por meio do cruzamento entre as categorias de dados 

derivados da análise da bibliografia, das experiências de utilização de PPP na área 

de saúde, da situação institucional e organizacional da PMERJ e da pesquisa de 

campo, conforme substanciado no quadro nº 7, adiante. 

Os dados foram organizados em dois segmentos: os que demonstram aspectos que 

indicam o emprego da PPP para implantação do novo hospital da PMERJ e os que 

não indicam seu emprego. Estes dados foram confrontados com a situação atual da 

Corporação e com os dados da pesquisa de campo, de forma a permitir melhor 

compreensão do cenário atual da rede hospitalar da Polícia Militar e a viabilidade de 

implantação de uma parceria com a iniciativa privada para implantação de uma nova 

unidade de saúde. 

No que diz respeito à pesquisa de campo, os dados do questionário foram 

agrupados de acordo com a categoria das respostas. A categorização permite 

observar o posicionamento dos respondentes em relação a cada uma das perguntas 

e atribuir um percentual sobre as avaliações. Essas categorias dizem respeito à 

avaliação dos serviços e das instalações dos hospitais existentes e os resultados 

acabam por validar a análise situacional da PMERJ. 

Na avaliação dos dados obtidos na fase de entrevistas foram identificadas 

convergências e peculiaridades das respostas, que foram agrupadas de acordo com 
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a relevância dos temas abordados, facilitando a visualização das questões mais 

relevantes para pesquisa e identificando aquilo que foi objeto dos comentários 

(BARDIN, 2009). 

3.3 Limitação do Método 

 

Um conflito percebido na experiência prática, inclusive pessoal, pode se configurar 

num problema de investigação, mas não pode se confundir com esta, pois precisa 

amadurecer e enfrentar delimitações e recortes (JUNIOR et al, 2010). 

A amostra selecionada compreendia Policiais Militares de vários postos e 

graduações (Oficiais e Praças), o que pode gerar informações conflitantes motivadas 

pela percepção diferenciada do problema, uma vez que, os Oficiais em sua maioria 

têm a expectativa de se tornarem gestores e as Praças se enxergam apenas como 

usuários do sistema de saúde. 

Em tese, algumas limitações podem ter se originado da dificuldade na comunicação 

entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa, tempo disponível para realização das 

entrevistas, possibilidade do entrevistado reter ou distorcer informações, mentir ou 

apresentar verdades parciais (VERGARA, 2010). 

Alguns atores importantes, sob a alegação de falta de espaço em suas agendas não 

participaram do processo das entrevistas e também não responderam as perguntas 

quando enviadas através de meio eletrônico.  

Existe o risco do pesquisador, influenciado pela experiência de haver trabalhado na 

área administrativa da PMERJ, conhecendo a fundo as limitações da Corporação a 

cerca da realização de investimentos e capacidade de gestão possa haver adotado 

postura parcimoniosa sobre o tema discutido.  

4. MARCO LEGAL DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

De início serão abordados alguns aspectos da Lei nº 11.079 de 30 de Dezembro de 

2004, que instituiu o modelo de contratação através de PPP no Brasil. Tendo como 

fonte de consulta o portal PPPBrasil do governo federal, apontamos algumas 
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obrigações que devem constar nos contratos de parceira público-privada, tais  como: 

• Penalidades aplicáveis ao governo e ao parceiro privado em caso de 

inadimplência, proporcional à gravidade cometida; 

• Formas de remuneração e de atualização dos valores assumidos no contrato; 

• Critérios para a avaliação do desempenho do parceiro privado; 

• Apresentação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes para a 

realização da obra ou serviço. 

As principais características dos contratos de PPP no Brasil é que são contratos de 

prestação de obras ou serviços não inferior a R$ 20 milhões, com duração mínima 

de 5 e no máximo 35 anos, firmado entre a empresa privada e o governo federal, 

estadual ou municipal¹¹. 

A Lei estabelece dois tipos de contratos de PPP, que podem ser através de 

Concessão Patrocinada ou Concessão Administrativa. 

 

Quadro 5. Concessão Patrocinada vs Administrativa 

Concessão Patrocinada Concessão Administrativa 

As tarifas cobradas dos usuários da 

concessão não são suficientes para pagar 

os investimentos feitos pelo parceiro 

privado. Assim, o poder público 

complementa a remuneração da empresa 

por meio de contribuições regulares, isto é, 

o pagamento do valor mais imposto e 

encargos. 

Quando não é possível ou conveniente 

cobrar do usuário pelo serviço de interesse 

público prestado pelo parceiro privado. Por 

isso, a remuneração da empresa é 

integralmente feita por pelo poder público. 

Fonte: PPPBrasil (2016). Elaborada pelo autor. 
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O Estado do Rio de Janeiro elaborou um manual de parceiras público-privadas9 com 

o objetivo de uniformizar o conhecimento dos órgãos e entidades do Governo do 

Estado (OEs) acerca das PPPs e dos requisitos necessários a sua implementação. 

No citado manual são indicadas as vantagens dos contratos de PPP, onde a 

principal delas seria a obtenção de um melhor uso do recurso público (value for 

money), quando da oferta de serviços públicos, ao lhes conferir eficiência, eficácia e 

efetividade, particularmente através das seguintes fontes: 

 Inovação. A PPP permite a transferência da capacidade inovadora do setor 

privado para a área pública. Uma das maiores fontes de ganho a esse respeito 

advém do fato do Governo não necessitar de fornecer pormenores de como um ativo 

deva ser projetado e construído, mas sim de estabelecer os condicionantes básicos 

de como o serviço público deverá ser ofertado pelo parceiro privado (modelo 

DBFOT); 

 Otimização do custo e da vida útil. Num modelo DBFOT, o empreendedor 

estará numa ótima posição para aprimorar técnicas de projeto e construção, que 

minimizem os custos de implantação e operação e aumentem a vida útil dos ativos, 

algo que dificilmente seria possível no esquema tradicional de gestão pública, em 

que as diversas fases do modelo antes citado são de responsabilidade de diferentes 

atores; 

 Compartilhamento de infra-estruturas. Existem vários casos em que 

facilidades governamentais implementadas através de PPPs são compartilhadas 

com terceiros, minimizando gastos operacionais do parceiro público, num movimento 

impulsionado pela experiência do parceiro privado em gestão de ativos; 

 Divisão ótima de responsabilidades. No caso mais freqüente, o parceiro 

público define as condições de oferta de determinado serviço público, e o parceiro 

privado projeta, constrói e opera os ativos para tal. Nessas circunstâncias, costuma 

ocorrer uma divisão de responsabilidades mais clara e coerente, já que cada um dos 

parceiros estará exercendo suas atividades finalísticas. 

                                                           
9
 Disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/167695/DLFE-32801.pdf/manual_PPP.pdf. 
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5.  BREVES REFERÊNCIAS À EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL E 

ORGANIZACIONAL DA PMERJ. 

 

5.1 Referências Históricas da PMERJ 

 

Com a transferência da Família Real portuguesa para o Brasil, fugindo da campanha 

expancionista de Napoleão Bonaparte, foi necessário que a Corte promovesse a 

organização do Estado. Uma vez instalada no Rio de Janeiro, seu primeiro ato foi a 

nomeação de um ministério o que ocorreu no dia 11 de março de 1808. 

Os chamados “quadrilheiros” eram os encarregados pelo policiamento de 75 ruas e 

alamedas da cidade. Com a chegada da nobreza vinda de Portugal a população 

cresceu rapidamente e os quadrilheiros já não eram mais suficientes para dar conta 

de uma população que a época era próxima a 60.000 pessoas, sendo a maioria de 

escravos. 

No dia do aniversário do Príncipe Regente, em 13 de maio de 1809, D. João criou a 

Divisão Militar da Guarda Real de Polícia da Corte, com guardas uniformizados e 

com armas idênticos aos da Guarda Real Portuguesa, com um efetivo inicial de 218 

guardas, cuja organização consistia em um Estado-Maior, 3 regimentos de 

Infantaria, 1 de Artilharia e 1 esquadrão de Cavalaria. 

O primeiro comandante foi José Maria Rebello de Andrade Vasconcellos e Souza, 

ex-capitão da Guarda de Portugal e para seu auxiliar foi escolhido um brasileiro 

nato, o Major de Milícias Miguel Nunes Vidigal. 

A Divisão Militar teve participação decisiva em momentos importantes da história 

brasileira como, por exemplo, na Independência do país. No início de 1822, com o 

retorno de D. João VI a Portugal, começaram as articulações para tornar o Brasil um 

país independente. A Guarda Real de Polícia, ao lado da princesa D. Leopoldina e o 

Ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, manteve a ordem pública na cidade de 

forma coesa e fiel ao então príncipe D. Pedro, enquanto ele viajava as terras do 

atual Estado de São Paulo. 

A Divisão Militar da Guarda Real de Polícia da Corte também teve participação 
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decisiva na guerra do Paraguai, para onde foram enviados os chamados “Corpos de 

Voluntários da Pátria”. O primeiro deles partiu para o campo de batalha em 10 de 

julho de 1865, com um contingente de 510 oficiais e praças do Quartel dos Barbonos 

da Corte, local onde hoje está situado o Quartel General da Polícia Militar. 

Batizado de 31º Corpo de Voluntários da Pátria, atual denominação do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Corporação, teve participação 

importante e vitoriosa nas batalhas do Tuiuti, Esteiro Belaco, Estabelecimento, 

Sucubii, Lomas Valentinas e Avaí. Sendo vitorioso em todas as batalhas das quais 

tomou parte. 

No dia 15 de novembro de 1889, no local onde hoje conhecemos como Campo de 

Santana, antiga Praça da Aclamação, o então denominado Corpo Militar da Polícia 

da Corte, baseou sua tropa em apoio ao Marechal Floriano Peixoto, para garantir a 

segurança e apoiar os republicanos que lá se encontravam. 

Com a transferência da capital federal para Brasília o Rio de Janeiro foi rebatizado, 

passando a chamar-se Estado da Guanabara, recebendo a PM a nova denominação 

de Polícia Militar do Estado da Guanabara. 

Somente em 1975 com a reunificação dos Estados da Guanabara e do Rio e a 

consequente unificação das polícias é que a PM passou a chamar-se Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Hoje a PMERJ, que no último dia 13 de maio completou 207 anos de existência 

possui cerca de 50 mil homens em seu efetivo ativo e mais de uma centena de 

unidades entre as administrativas e operacionais. 

5.2  Planejamento Estratégico da PMERJ 

 

 O Projeto de Formulação Estratégica da PMERJ foi iniciado no ano de 2012, 

realinhando estrategicamente a PMERJ e a Secretaria de Segurança, sendo 

aprovado pelo Secretário de Segurança e pelo Comandante Geral da PMERJ para o 

período de 2013-18. Neste plano foram definidas quais eram a missão, a visão e os 

valores da Corporação, à saber: 
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Missão: Promover a segurança cidadã, servindo e protegendo a sociedade no 

Estado do Rio de Janeiro; 

Visão: Implantar a polícia de proximidade em todo o Estado do Rio de Janeiro, 

sendo referência mundial no planejamento e gestão desta atividade até 2018. 

Valores: hierarquia e disciplina; preservação da vida e dignidade humana; Respeito 

ao interesse público, ao policial e ao cidadão; profissionalismo com reconhecimento 

do mérito e transparência. 

O estabelecimento dessas premissas, assim como a própria formulação estratégica 

foi um passo muito importante no sentido de modernizar a Polícia Militar, assim 

como lhe dar orientação para atingir seus objetivos e metas, definido assim sua 

estratégia. 

O conceito de estratégia sempre esteve muito relacionado às organizações militares, 

sendo considerada a “arte do general”, que seria capaz de obter vantagem sobre 

seus oponentes criando estratégias de combate. Entretanto, tal conceito passou a 

ser utilizado nos ambientes de negócios, tendo o seu desenvolvimento relacionado 

com o ritmo das transformações, tanto na sociedade quanto no mundo empresarial 

(LOBATO et al., 2009). 

Mintzberg et al. (2004), afirmam que: "O planejamento ajuda a transformar as 

estratégias pretendidas que estão sendo elaboradas em estratégias realizadas, 

tomando o primeiro passo que leva finalmente à implementação.” 

Entretanto, a implementação dos planos e ações previstos na formulação estratégica 

estão seriamente ameaçados. O quadro atual é preocupante, sem previsão de 

realização de investimentos em infraestrutura e com o orçamento comprometido com 

a manutenção das atividades administrativas, as ações estabelecidas correm sério 

risco de não se realizarem por conta das restrições orçamentárias. 

Vejamos a análise do orçamento de investimentos dos anos de 2015 e 201610. 

                                                           
10

 Fonte: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de 

Janeiro (SIAFE-Rio). 
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No Exercício Financeiro de 2015: 

O único Programa de Trabalho (PT) que teve execução orçamentária, referente ao 

GD 4 – Investimento, foi o PT "06.181.0070.2878 - Gestão da frota da Polícia Militar. 

Dotação inicial: R$ 72.000.000,00 

Despesa autorizada: R$ 72.000.000,00 

Despesa executada: R$ 65.805.730,31 – Foi executada por meio de 

descentralização orçamentária (destaque) a Casa Civil do Governo do ERJ. 

 

Exercício Financeiro de 2016: 

Até agosto de 2016 a única Ação que teve execução orçamentária, referente ao GD 

4 – Investimento, foi o PT "06.181.0070.2878 – Gestão da Frota da Polícia Militar. 

Dotação Inicial - R$ 53.842.052,00; 

Despesa Autorizada - R$ 24.280.000,00; e 

Despesa Executada - R$ 24.280.000,00 - Foi executada por meio de 

descentralização orçamentária (destaque) a Casa Civil do Governo do ERJ. 

 

A possível solução para contornar o problema da falta de orçamento está prevista no 

próprio plano estratégico da Polícia Militar, onde ela reconhece a necessidade de ser 

ativa na busca de recursos financeiros e define, entre outros projetos e políticas, o 

estabelecimento de parcerias-publico-privadas. 

A política de incentivo as PPPs, que ganha cada vez mais espaço nos governos, 

principalmente em tempos de crise, está perfeitamente alinhada com os objetivos da 

Corporação. 

 

5.3  Organização Administrativa da PMERJ 

 

O Comando Geral da Corporação é assessorado por uma Chefia do Estado-Maior 

Geral, que por sua vez possui duas subchefias, a do Estado-Maior Administrativo e 

do Estado-Maior Operacional. No organograma abaixo pode-se visualizar como se 
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distribui a cadeia de comando. 

Figura 2. Cadeia de Comando da PMERJ 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como a presente pesquisa tem como foco a administração, será detalhada um 

pouco mais a estrutura do EMG ADM, apresentando as diretorias a ele subordinadas 

e que tem relação com os processos financeiros, orçamentários e logísticos que são 

responsáveis pela gestão do Fundo de Saúde da Polícia Militar ou são responsáveis 

por destinar recursos aos órgãos de saúde. 

Figura 3. Organograma EMG ADM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.      
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A Diretoria Geral de Saúde apesar de ser o órgão responsável pela gestão das 

Unidades de Saúde da PMERJ, não possui autonomia financeira e orçamentária, 

assim como não é responsável pelos processos de aquisição. O Diretor Geral de 

Saúde, por delegação de competência, ordena as despesas dos processos 

relacionados FUSPOM, mas a falta de autonomia para realizar as aquisições, 

empenhar e executar as despesas acaba deixando o processo lento e pouco eficaz. 

A DGAF é responsável pela integração entre as diretorias de finanças, de orçamento 

e logística. O Diretor Geral de Administração e Finanças, por delegação de 

competência, ordena as despesas dos processos cuja execução orçamentária e 

financeira sejam à cargo da DF e da DOR, com exceção dos relativos ao FUSPOM.  

A Diretoria de Finanças tem como atribuição a gestão dos recursos do Fundo 

Especial da Polícia Militar (FUNESPOM), do qual faz parte os que são provenientes 

do Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUSPOM). Os recursos do FUSPOM são 

oriundos de descontos realizados diretamente no contracheque dos Policiais 

Militares. 

A Diretoria de Orçamento é responsável pela gestão dos recursos provenientes do 

tesouro estadual e executa programas destinados ao pagamento de médicos 

residentes, estagiários e realização de manutenção e investimentos nas diversas 

Organizações Policiais Militares (OPMs), incluindo os dois hospitais da Corporação. 

A fragmentação dos processos administrativos e o foco demasiado no controle em 

detrimento dos resultados são apenas alguns dos problemas encontrados em uma 

administração que pouco mudou em seus 207 anos de existência. Outro grave 

problema é a falta de pessoal qualificado para exercer as funções mais relevantes 

dentro da administração.  

Ao contrário das forças armadas, a PMERJ não possui um quadro de oficiais 

administrativos, ou intendentes como lá são chamados. Na maioria das vezes os 

Oficiais da Corporação levam a vida profissional focada no ambiente operacional e 

repentinamente são alçados a funções administrativas sem possuir formação ou 

conhecimento para desempenhar tarefa extremamente relevante.  
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Conforme afirmava Sérgio Vieira de Melo11, é preciso lutar contra a fácil tentação ao 

improviso e defender um adequado recrutamento de recursos humanos como forma 

de anular o veneno da incompetência (MARCOVICHT, 2008. p. 343). 

Até o fim do ano de 2015 os hospitais da Corporação estavam à beira de um 

colapso por falta de insumos, necessidade de obras estruturais para instalação de 

equipamentos e outras medidas importantes, mas a despeito disso, o FUSPOM 

possuía mais de 100 milhões de reais em caixa12. 

No ano de 2015 veio à tona um esquema de desvio dos recursos do Fundo de 

Saúde da Polícia Militar, que culminou na prisão de vários Policiais Militares e a 

aplicação de pesadas multas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A 

combinação destes eventos fez aflorar o medo de se tornar administrador. Alguns 

Oficiais chegaram a recusar o convite para assumir importantes funções e os que 

aceitaram focaram ainda mais no controle, aumentando a burocracia e fazendo com 

que os resultados e metas fossem levados cada vez mais para segundo plano. 

6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

6.1 Análise dos Dados do Questionário 

 

Os dados desta fase da pesquisa revelam que 65,98% dos respondentes fizeram 

uma avaliação ruim ou inadequada dos serviços e das instalações físicas dos 

hospitais da Polícia Militar.  

 No que diz respeito à prestação de serviços, chama a atenção à questão da 

segurança (P4), pois mesmo tratando-se de Hospitais Policiais Militares, com o 

serviço de guarda realizado pela PM e com a maioria dos funcionários e usuários 

Policiais Militares, 56,41% dos usuários classificaram a segurança como ruim ou 

inadequada.  

                                                           
11 Sérgio Vieira de Mello era funcionário da Organização das Nações Unidas e foi morto em um 

atentado terrorista em Bagdá, no dia 19 de agosto de 2003. 

12
 Fonte: Fonte: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio 

de Janeiro (SIAFE-Rio). 
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Quando avaliadas a qualidade das instalações e infraestrutura apenas 13,16% 

consideraram as mesmas adequadas. Esse número revela a necessidade de se 

construir novas instalações para atenderem a demanda principalmente da baixada 

fluminense e da zona oeste do Estado.  

Na medida em que não somente a infraestrutura, mas também serviços como 

limpeza (P2) e lavanderia e rouparia (P5) evidenciam a má gestão dos recursos 

disponíveis no FUSPOM, que ao término do ano de 2015 tinha mais de R$ 100 

milhões disponíveis. Mesmo com todo esse recurso os problemas básicos persistem. 

Outro ponto importante a ser destacado diz respeito à operacionalização dos 

serviços (P1) (P6) (P8) (P9) (P10), pois os itens abordados nestas perguntas não 

possuem relação com a existência de recursos orçamentários, dependem da 

capacitação e disposição dos servidores e funcionários em prestar um bom serviço, 

evidenciando problemas na gestão do pessoal. 

O próximo quadro apresenta as perguntas formuladas e aplicadas aos usuários dos 

hospitais da Polícia Militar e a consequente avaliação, em termos percentuais, de 

cada uma delas. 

O objetivo das perguntas era verificar se o problema que afetava o funcionamento 

adequado dos hospitais dizia respeito somente à necessidade de ampliação e/ou 

construção de novas instalações físicas ou envolvia outras dimensões, como a 

operacionalização e gestão destes hospitais.  

 
Quadro 6.. SÍNTESE DOS DADOS OBTIDOS COM QUESTIONÁRIO 
RU – Ruim, IN – Inadequado, AD – Adequado, OT – Ótimo, NI – Não Soube Informar | Dados 
apresentados em %  

ÁREA 1: GERAL 

P1 – Qualidade referente ao atendimento dos 
funcionários? 

RU 
28,21 

IN 
33,33 

AD 
38,46 

OT 
00,00 

NI 
00,00 

ÁREA 2: LIMPEZA 

P2 – Qualidade referente ao serviço de limpeza das 
áreas do hospital e materiais de higiene pessoal 
disponibilizados (papel higiênico, sabão, etc.)? 

RU 

38,46 

IN 

41,03 

AD 

20,51 

OT 

00,00 

NI 

00,00 

ÁREA 3: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 



46 
 

P3 – Qualidade referente a refeição oferecida (sabor, 
temperatura, apresentação, pontualidade, 
utensílios)? 

RU 
15,38 

IN 
23,08 

AD 
12,82 

OT 
00,00 

NI 
48,72 

ÁREA 4: SEGURANÇA 

P4 – Qualidade referente à sensação de segurança no 
hospital? 

RU 
23,08 

IN 
33,33  

AD 
41,03 

OT 
02,59 

NI 
00,00 

ÁREA 5: LAVANDERIA E ROUPARIA 

P5 – Qualidade do enxoval disponibilizado 
(higienizado / passadoria e estado de conservação)? 

RU 
23,08 

IN 
20,51 

AD 
17,95 

OT 
07,69 

NI 
30,77 

P6 – Pontualidade e agilidade em resposta a alguma 
solicitação de serviço? 

RU 
41,03 

IN 
35,90 

AD 
15,38 

OT 
00,00 

NI 
07,69 

ÁREA 6: MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 

P7 – Qualidade das instalações, infraestrutura e 
serviços? 

RU 
52,63 

IN 
34,21 

AD 
13,16 

OT 
00,00 

NI 
00,00 

P8 – Qualidade do serviço realizado (agilidade, 
pontualidade, capacitação e resolução do problema)? 

RU 
39,47 

IN 
39,21 

AD 
13,16 

OT 
00,00 

NI 
13,16 

ÁREA 7: RECEPÇÃO 

P9 – Agilidade para prestar atendimento? 
RU 

44,74 
IN 

36,84 
AD 

18,42 
OT 

00,00 
NI 

00,00 

P10 – Qualidade do atendimento realizado? 
RU 

42,11 
IN 

21,05 
AD 

36,84 
OT 

00,00 
NI 

00,00 

Fonte: O Autor 

 

6.2 Análise dos Dados das Entrevistas 

 

As entrevistas realizadas com 6 gestores que ocupam cargos de direção na 

estrutura administrativa da PMERJ revelaram a prevalência de um posicionamento 

contrário à realização de uma parceria público-privada para implantação de um novo 

hospital para Corporação. 
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Tal posicionamento ocorre mesmo diante da certeza de que a Polícia Militar não 

possui condições de realizar esse investimento. 

 “O orçamento destinado a investimentos vem sendo reduzido a cada ano e 

não acredito que a Polícia Militar tenha condições de arcar com um investimento de 

tamanha envergadura”. 

Mesmo quando o problema é alçado à esfera estadual, transferindo ao governo do 

Estado o ônus de arcar com os custos da construção de um novo hospital, a opinião 

é de que diante da crise econômica que o Estado atravessa é impossível a 

realização desse investimento. 

“Atualmente o Estado mal consegue arcar com as despesas de pessoal. 

Existem fornecedores que não recebem a meses e tudo indica que a crise será 

longa. Não acredito nessa possibilidade”. 

Ou seja, a Corporação está diante de um grande dilema: existe a necessidade 

urgente de construção de um novo hospital para ampliar o atendimento do seu 

sistema de saúde. Entretanto, nem Estado e nem a PMERJ possuem recursos para 

realizar esse investimento. 

Mesmo diante dessa constatação, a opção pela realização de uma parceria com a 

iniciativa privada é descartada pelos entrevistados.  

“A nossa condição de militar exige a gestão independente e autonomia 

financeira”. 

Entretanto, a independência financeira e administrativa não é garantia de boa 

gestão. Ao analisarmos os recursos financeiros disponíveis no FUSPOM ao término 

do ano de 2015 e a crise enfrentada pelos hospitais da Corporação, verificamos que 

o problema transcende a questão orçamentária, pois mesmo com recursos 

disponíveis, alguns problemas básicos como a aquisição de insumos e manutenção 

de equipamentos persistem. 

Tal fato evidencia que mesmo que o Estado ou a PMERJ construam um novo 

hospital, o problema persistiria, porque ele extrapola a mera capacidade estrutural e 

alcança níveis operacionais e gerenciais. 
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“O paradigma a ser superado é a incapacidade de nos fazermos bem. São 

nossos recursos, para ser gasto conosco, mas não conseguimos realizar”. 

 

Tal afirmação evidencia a pouca capacidade gerencial e administrativa, pois 

mesmo com recursos disponíveis, investimentos e ações importantes não são 

realizadas. 

São muitos os paradigmas a serem superados quando tratamos de uma instituição 

militar bicentenária. O corporativismo é traço marcante dessas instituições e pode 

ser o principal foco de resistência a implantação de uma PPP.  

“Neste caso a resistência deve ocorrer em via contrária. O corporativismo 

deve ocorrer para o bem”. 

A resposta acima mostra quanto o corporativismo está enraizado na instituição, onde 

alguns acreditam que esse comportamento pode ser até mesmo benéfico. 

 

Outro fator relevante é a confusão existente entre privatização e PPP, o que impede 

que se possa enxergar uma eventual parceria com o setor privado como proveitosa. 

“Acredito que privatizar não seja a solução. A saúde na Polícia Militar é uma 

questão estratégica, e como tal deve ficar sob a administração da mesma”. 

 

Essa visão extremamente militarizada da questão estratégica pode representar um 

resquício da ditadura. Para as Forças Armadas, possuir um corpo médico e hospitais 

militares é vital em caso de guerra. Mas para as forças policiais o que deveria ser 

estratégico é um bom atendimento médico, deixando seu efetivo em condições de 

prestar um bom serviço à população. 
 

“Faltam pessoas capazes para administrar os hospitais” 
 

Essa afirmação é uma constatação isolada, pois a maioria dos entrevistados 

acredita que a PMERJ possui em seus quadros, pessoal qualificado para fazer 

gestão hospitalar ou mesmo qualquer outro tipo de gestão, ignorando a necessidade 

de formação específica do gestor. 

 De todos os Oficiais Superiores que foram entrevistados, 90% deles possui 

formação superior. Entretanto, a formação predominante é a jurídica, prevalecendo à 
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crença de que conhecer direito administrativo habilita uma pessoa a se tornar um 

bom administrador. 

Quanto às instalações físicas dos hospitais a opinião unânime foi de que elas não 

são adequadas e que é necessário que se façam novos investimentos para ampliar 

os serviços de saúde. 

“A estrutura física é antiga e mal conservada, o espaço físico é mal distribuído 

e faltam informações para orientar as pessoas”. 

“Faltam investimentos em leitos e ampliação do serviço, contratação de 

médicos”.  

Essas duas últimas afirmações corroboram com a ideia de que são necessários 

novos investimentos para aumentar a capacidade de atendimento da rede hospitalar 

da PMERJ e que a estrutura atual, além de inadequada está aquém do necessário.  

 

6.3 Fatores Críticos Quanto a Possibilidade de Adoção de uma PPP para 

Implantação do Novo Hospital da PMERJ 

 

No Brasil a parceria público-privada é tema bastante controverso, com divergências 

quanto à avaliação da sua aplicabilidade na realização de parcerias para provisão de 

serviços públicos de forma geral e mais especificamente na área da saúde pública. 

Quanto à possibilidade de utilização da PPP para a implantação do novo hospital da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro existem aspectos que depõem contra e a favor a 

adoção da PPP. 

O quadro abaixo procura estabelecer uma correlação entre os dados obtidos na 

pesquisa: 
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Quadro 7. Fatores Críticos Quanto a Possibilidade de Adoção de uma PPP para Implantação do Novo Hospital da PMERJ 

 

BIBLIOGRAFIA PPP NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA SITUAÇÃO DA PMERJ PESQUISA DE CAMPO 
A

S
P

E
C

T
O

S
 Q

U
E

 I
N

D
IC

A
M

 O
 U

S
O

 D
A

 P
P

P
 

 
-Assegurar grandes investimentos de 
capital sem o recurso imediato aos cofres 
públicos (PECI e SOBRAL, 2007); 
 
-Novas técnicas gerenciais típicas do 
setor privado que podem ser utilizadas na 
provisão de recursos (RESENDE e 
CUNHA,2005); 
 
-Instrumento de contratualização das 
relações do Estado com o terceiro setor 
(PECI, 2008); 
 
-O governo pode se desonerar de riscos 
inerentes à realização de investimentos 
de grande porte e de longo prazo de 
maturação (REZENDE e CUNHA, 2005); 
 
-Pode contar com o aporte de altas doses 
de inovações tecnológicas e gerencial 
(REZENDE e CUNHA, 2005); 
 
-Desafios macroeconômicos, 
instabilidade política, crise fiscal, 
investigações da lava jato e pessimismo 
entre agentes econômicos não foram 
suficientes para reduzir a dinâmica do 
mercado de parcerias público-privadas 
em 2015 (PEREIRA, 2016). 

 
-O governo pode se desonerar de riscos inerentes à 
realização de investimentos de grande porte e de 
longo prazo de maturação, assim como contar com 
o aporte de altas doses de inovações tecnológicas e 
gerencial (REZENDE e CUNHA 2005). 
 
-A parceria é usada para o financiamento das 
necessidades de infraestrutura que não podem ser 
custeadas integralmente pelo Estado, devido ao 
crescimento da complexidade e dos custos de 
serviços de saúde (MEDICI, 2011); 

-A busca por eficiência para o Serviço Público é a 
principal razão para a contratação de PPPs. Para 
isso, é preciso analisar a conveniência e a 
oportunidade da sua realização. Além disso, decidir 
quais tipos de serviços serão contratados: 
construção de unidades, provisão de serviços não 
clínicos, provisão de serviços clínicos, etc (MEDICI, 
2011). 

-Oportunidade especial de melhoria da assistência à 
saúde com investimentos em novas estruturas que 
venham a suprir as deficiências crônicas do setor, 
do ponto de vista de disponibilidade de recursos 
assistenciais (BARBOSA e MALIK, 2015). 

 
-Previsão de captação de recursos 
através de PPP (Formulação Estratégica 
2013-18); 
 

-Crescimento acentuado do efetivo 
devido à política das UPPs e realização 
de grandes eventos; 
 
-Falta de recursos para realização de 
investimentos no orçamento da PMERJ; 
 
-Necessidade de construção de um novo 
hospital para atender o crescimento da 
demanda; 
 
-A construção de uma nova unidade vai 
dobrar a capacidade instalada de leitos 
hospitalares, atendendo ao grande 
aumento da demanda de atendimentos 
em decorrência da política de expansão 
do efetivo (BORGES, 2013); 

 

 
-72,61% dos usuários avaliam os 
serviços dos hospitais existentes como 
ruins ou inadequados; 
 
-86,84% usuários avaliam a qualidade 
das instalações e infraestrutura dos 
hospitais existentes como ruins ou 
inadequadas; 
 
-100% dos gestores responderam que 
as instalações dos hospitais existentes 
não são satisfatórias; 
 
-Problemas na gestão dos recursos do 
Fundo de Saúde da PMERJ; 
 
 

A
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-A privatização esbarra em questões 
éticas, políticas e ideológicas 
(LEMGRUBER, 2013). 
 
-Apesar da ofensiva liberal, cresce em 
todo mundo a convicção que saúde e 
negócios não combinam (CAMPOS, 
2008). 

 

 
-A organização pode mudar atividades e processos 
com o único objetivo de atingir resultados, não com a 
finalidade de melhorar o serviço prestado 
(PERDICARES, 2012). 
 
-Organizações que manipulam processos que 

impactam diretamente o cliente final, como é o caso 

de hospitais que recusam pacientes mais graves 

para evitar aumento nas taxas de mortalidade 

(PERDICARES, 2012). 

 
-Estrutura organizacional altamente 
burocratizada; 
 

-Centralização dos processos 

administrativos. 

 
-A condição de militar exige a gestão 
independente e autonomia financeira; 
 
-O corporativismo deve ocorrer para o 
bem; 
 
-A maioria dos gestores teve 
posicionamento contrário à realização 
de uma PPP para implantação do novo 
hospital da PMERJ. 

 Fonte: elaborado pelo Autor.



51 
 

A análise do quadro revela que a rede de atendimento hospitalar da PMERJ foi 

muito impactada nos últimos anos, principalmente por conta do aumento 

considerável do seu efetivo. Pode-se verificar que essa nova demanda torna 

imperativo a implantação de um novo hospital. Aliado a isso, a avaliação de que os 

hospitais existentes não possuem uma gestão eficiente contribui para o estudo da 

PPP, como uma alternativa para captação de recursos junto à iniciativa privada para 

a implantação do novo hospital da Polícia Militar. 

A estrutura organizacional da PMERJ é extremamente burocratizada e possui uma 

gestão centralizadora, fato refletido no posicionamento dos seus gestores 

majoritariamente contrários a realização de uma PPP para implantação do novo 

hospital da PM.  Esse modelo de gestão, ineficiente na avaliação dos usuários dos 

hospitais da Corporação, tem como traço marcante o corporativo e a ideia de que é 

estrategicamente relevante para Corporação que a gestão dos seus hospitais seja 

independente e com autonomia para gerir seus próprios recursos. 

 

Outro fator importante é que a realização de PPPs na área de saúde pública é vista 

com desconfiança por alguns autores, pois neste caso existem questões éticas, 

políticas e ideológicas que devem ser consideradas, havendo o entendimento de 

que negócios e saúde não combinam. Existe o risco de que a busca por resultados 

possa provocar mudanças nos processos e atividades, prejudicando o cliente final.  

Há também os que enxergam na PPP uma grande oportunidade de se assegurar 

grandes investimentos sem o aporte imediato de recursos públicos, além de tirar 

proveito das inovações tecnológicas e gerenciais do setor privado. 

Os investimentos em saúde exigem grande soma de recursos e envolvem grandes 

riscos, principalmente devido aos contratos possuírem como uma de suas principais 

característica o longo prazo. O governo pode se desonerar destes riscos, usando a 

PPP para o financiamento de unidades de saúde de alto custo e complexidade. 

Além disso, dentro dos aspectos que indicam o uso da PPP, ela representa a busca 

por eficiência no setor público e a oportunidade de melhoria da assistência à saúde, 

superando deficiências crônicas do setor. 

Verifica-se que a despeito do cenário econômico e político atual serem permeados 

de incertezas, o número de contratos de PPP para a provisão de serviços públicos 
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vem crescendo acentuadamente. Destaque para o dado de que a parceria público-

privada está prevista na formulação estratégica da PMERJ.  

7. CONCLUSÃO 

 

A Pesquisa explorou os aspectos associados à possibilidade de se adotar uma 

parceira público-privada para implantação de um novo hospital para Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro através de parceria público-privada. 

Verificou-se a existência de aspectos favoráveis a realização da PPP, estando à 

proposta alinhada com os objetivos da Corporação, sendo uma das ferramentas 

apontadas como imperativas na busca de recursos financeiros para Polícia Militar.  

A parceria público-privada independente dos críticos e dos problemas encontrados 

durante sua implantação ao longo de mais de uma década, vem sendo um 

instrumento cada vez mais utilizado pelos governos na busca pela eficiência na 

prestação de serviços públicos e na realização de importantes investimentos. Até a 

inauguração do Hospital do Subúrbio, no Estado da Bahia, no ano de 2010, as PPPs 

eram celebradas quase que exclusivamente através de concessões de obras de 

infraestrutura, como portos, aeroportos, estradas e ferrovias. Hoje, são muitos os 

projetos que privilegiam outras áreas, como segurança, educação e saúde.  

No âmbito da PMERJ constatou-se a necessidade de construção de uma nova 

unidade hospitalar, motivada principalmente pelo aumento substancial do efetivo 

policial militar em face da “política de pacificação” ou visando à realização de 

grandes eventos, como os Jogos Olímpicos Rio 2016.  

Mesmo os dois hospitais da Polícia Militar (HCPM e HPM-NIT) existentes, 

independente da disponibilidade de recursos financeiros, passam por sérios 

problemas de gestão e operacionalização. O nível de satisfação dos usuários, 

detectado na pesquisa, dá respaldo a esta afirmação. Entretanto, o posicionamento 

dos gestores entrevistados é predominantemente contrário à realização de uma PPP 

para suprir as deficiências do sistema de saúde da PMERJ. A motivação pode ser 

creditada tanto ao corporativismo existente, característico das instituições públicas e 

militares, quanto ao desconhecimento do que venha efetivamente a ser uma 
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parceria público-privada. 

No caso da PMERJ, a opção pela realização de um contrato de PPP ultrapassa a 

questão estrutural e a necessidade de se construir ou reformar, entrando nas 

entranhas da sua administração, marcada pelo excesso de burocracia. A opção pela 

PPP poderia representar uma oportunidade de implantar uma gestão mais moderna 

e flexível, voltada para os resultados, adequando-se aos critérios da Nova Gestão 

Pública. 

Mas quando falamos de PPP nem sempre encontramos aspectos positivos. É 

preciso que se tenham controles efetivos sobre as diversas metas estabelecidas no 

contrato, sob risco de prejuízo ao parceiro público. A PPP tem caráter empresarial, 

por isso, o Estado deve desenvolver mecanismos de controle eficazes sobre as 

atividades dessa parceria. 

No caso de efetivação de uma PPP para implantação de um novo hospital para 

Polícia Militar, assunto que foi objeto do presente estudo, o modelo de parceria mais 

indicado seria o DBFOT (design, build, finance, operate and transfer), como assinala 

o próprio manual de PPPs do ERJ, apresentando-o como o mais vantajoso, pois 

deixa a cargo do parceiro privado todas as etapas do processo, até a transferência 

do bem explorado para o parceiro público ao término do contrato. 

A PPP pode trazer outros benefícios indiretos para a Polícia Militar, como a liberação 

do pessoal administrativo para as funções relacionadas à atividade-fim (policiamento 

ostensivo). Não haveria a necessidade de realização de novos concursos para 

Oficiais Médicos e Praças do quadro de saúde, não onerando ainda mais a folha de 

pagamentos da PM e à longo prazo, sua previdência.  

Então, além de ganhar o Estado e o parceiro privado, também ganharia a 

população, beneficiando-se de mais efetivo nas ruas e em melhores condições de 

saúde para realizar a nobre missão de SERVIR E PROTEGER! 

Recomenda-se a realização de estudos adicionais sobre o tema, uma vez que a 

celebração de contratos de PPP na área de saúde pública consiste em uma 

ferramenta relativamente nova e apresenta grande controvérsia, conforme 

demonstrou a pesquisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS USUÁRIOS DOS HOSPITAIS 
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LIMPEZA 
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SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
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SEGURANÇA 
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LAVANDERIA E ROUPARIA 
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LAVANDERIA E ROUPARIA 
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MANUTENÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 
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MANUTENÇÃO PREDIAL, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 
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RECEPÇÃO 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPÇÃO 



67 
 

APÊNDICE B: ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

 Qual seu cargo e função dentro da estrutura administrativa da PMERJ? 

 O Senhor possui nível superior? Em qual área? 

 A PMERJ possui em seu planejamento estratégico a previsão de construir um 

novo hospital para fazer frente ao crescente aumento da demanda. O Senhor 

acredita que a instituição tem condições de arcar com o investimento 

necessário? 

 O Senhor acredita que o governo do Estado possa realizar tal investimento? 

 O Senhor conhece o instituto da Parceria Público-Privada? 

 O Senhor sabia que na formulação estratégica vigente existe a previsão de 

realização de investimentos através da PPP? 

 Existe uma tendência por parte dos governos em realizar parcerias com a 

iniciativa privada para implantação de hospitais públicos. O Senhor acredita que 

essa pode ser uma alternativa viável para a PMERJ? 

 O Senhor acredita que pode haver resistência a implantação de uma PPP 

motivada pelo corporativismo? 

 Como o Senhor avalia o atendimento oferecido pelos hospitais da Corporação? 

 O Senhor acredita que as instalações dos hospitais existentes são adequadas 

para atendimento ao público? 

 Caso o Estado construa um novo hospital para Polícia Militar, utilizando recursos 

públicos, o Senhor acredita que a mesma possui condições de operacionalizar 

administrar e essa nova unidade? 
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APÊNDICE C: UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA INSTALADAS 

 

Zona Sul 

Santa Marta – Instalação: 19.12.2008 

Babilônia e Chapéu Mangueira – Instalação: 10.06.2009 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo – Instalação: 23.12.2009 

Tabajaras e Cabritos – Instalação: 14.01.2010 

Escondidinho e Prazeres – Instalação: 25.02.2011 

Rocinha – Instalação: 20.09.2012 

Vidigal – Instalação: 18.01.2012 

Cerro-Corá – Instalação: 03.06.2013 

 

Zona Norte 

Borel –Instalação: 07.06.2010 

Formiga –Instalação: 01.07.2010 

Andaraí– Instalação: 28.07.2010 

Salgueiro – Instalação:17.09.2010 

Turano – Instalação: 30.10.2010 

São João, Matriz e Quieto – Instalação: 31.01.2011 

Macacos – Instalação: 30.11.2011 

Mangueira – Instalação: 03.11.2011 

Nova Brasília – Instalação: 18.04.2012 

Fazendinha – Instalação: 18.04.2012 

Adeus e Baiana – Instalação: 11.05.2012 

Alemão – Instalação: 30.05.2012 

Chatuba – Instalação: 27.06.2012 

Fé e Sereno – Instalação: 27.06.2012 

Parque Proletário – Instalação: 28.08.2012 

Vila Cruzeiro – Instalação: 28.08.2012 

Jacarezinho – Instalação: 16.01.2013 

Manguinhos – Instalação: 16.01.2013 

Barreira do Vasco e Tuiuti – Instalação: 12.04.2013 
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Caju – Instalação: 12.04.2013 

Arará e Mandela – Instalação: 06.09.2013 

Lins - Instalação: 02.12.2013 

Camarista Méier - Instalação: 02.12.2013 

 

Zona Oeste 

Cidade de Deus – Instalação: 16.02.2009 

Batan – Instalação: 18.02.2009 

Vila Kennedy – Instalação: 23.05.2014 

 

Centro 

Providência – Instalação: 26.04.2010 

Coroa, Fallet e Fogueteiro – Instalação: 25.02.2011 

São Carlos – Instalação: 17.05.2011 

 

Baixada Fluminense 

Complexo da Mangueirinha– Instalação: 07.02.2014 

 


