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Ensaios sobre Consórcios Intermunicipais de Saúde

Em meio às vicissitudes características do dia-a-dia daqueles que escolheram a carreira acadêmica, desponta a enriquecedora experiência de participar do processo de desenvolvimento acadêmico daqueles alunos que ingressam em nosso universo formal. Com muitas indagações sobre o
mundo que os cerca, mas com poucas ferramentas para analisá-las, vão pouco a pouco aprendendo
como responder a essas questões de forma cada vez mais depurada e concluem seu programa de
estudos com muitos instrumentos, algumas respostas, mas, sobretudo, com um entendimento profundo dos problemas que geraram as questões originais. Tal qual um pai que acompanha o crescimento de seu filho, acompanhar o amadurecimento acadêmico dos alunos enche o professor de um
sentimento de profunda realização.
Pela sua vivacidade, dedicação, originalidade e profundidade de pensamento, a Luciana me
permitiu desfrutar, no processo de orientação de sua tese de doutorado, de uma das experiências
mais gratificantes de minha carreira acadêmica. Tudo começou num curso avançado de Teoria dos
Jogos que lecionei no Departamento de Economia da Universidade de Brasília e que, após algumas
semanas de aula teve seu corpo discente reduzido pela metade. Luciana foi uma aluna participativa, perspicaz, intuitiva, capaz de dar com brilho aquele difícil passo que separa a teoria de suas
aplicações relevantes. Ao término da disciplina Luciana elaborou trabalho de investigação sobre os
incentivos adversos na formação e na sustentabilidade dos consórcios intermunicipais de saúde no
Brasil. O estudo mostra que a possibilidade de usufruir os benefícios do consórcio sem, no entanto,
pagar para a sua manutenção financeira, cria incentivos à inadimplência por parte dos municípiosmembros, o que pode, em última instância, tornar a instituição insustentável. Esse trabalho foi o
embrião do segundo capítulo da tese agora publicada.
Em seguida, já formalmente como minha orientanda, Luciana cursou a disciplina de Economia da Informação e dos Incentivos, que permitiu a elaboração de um modelo do tipo PrincipalAgente para caracterizar os problemas de incentivos com os quais se defrontam os membros de
consórcios intermunicipais de saúde, e apresentar sugestões para resolver esses problemas. Grande
ênfase é dada nesse trabalho para o papel do governo central não como um mero fornecedor de recursos, mas como regulador das relações intergovernamentais em um país federativo. A abordagem
inovadora desse trabalho, cuja versão final constitui o terceiro capítulo do presente livro, foi laureada no Primeiro Prêmio de Teses e Dissertações em Economia da Saúde, organizado pela Associação
Brasileira de Economia da Saúde (ABRES).
A disciplina seguinte, de Economia Política, ofereceu o instrumental necessário para uma análise aprofundada sobre quais características dos municípios tornam mais provável a formação e a
sustentabilidade dos consórcios. O estudo evidencia a dificuldade em se formar consórcios quando há
grande heterogeneidade entre os municípios envolvidos, prevendo que apenas se associarão consórcios
envolvendo municípios de tamanho e visão compatíveis sobre a importância do investimento em saúde.
O trabalho resultante, que constitui o quarto capítulo deste volume, recebeu o primeiro lugar no Prêmio em Economia da Saúde, organizado conjuntamente pelo Ministério da Saúde, pela ABRES, pelo
DFID (Departamento para o Desenvolvimento Internacional do governo Britânico) e pelo IPEA.
A premiada tese que agora se transforma em livro foi completada por uma cuidadosa descrição
e análise do Sistema Único de Saúde e sua relação com os consórcios intermunicipais de saúde.
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Ao longo do presente estudo, o uso cuidadoso e inovador da teoria econômica positiva permitem uma análise objetiva, coerente e aprofundada dos consórcios intermunicipais de saúde, fugindo
das respostas fáceis das discussões superficiais. Além disso, o estudo dos consórcios reflete uma das
principais preocupações do momento na área de políticas públicas, qual seja a alocação eficiente do
gasto público, e pode ser estendido para qualquer tipo de organização horizontal voluntária, precedendo inclusive a recentemente aprovada lei dos consórcios públicos.
Segundo o economista francês do século passado, Georges Elgozy, “Un problème politique
est un problème économique sans solution”. A instabilidade institucional atual das parcerias intergovernamentais é claramente um problema político oriundo de um problema econômico de estruturas organizacionais mal desenhadas. O presente trabalho apresenta importante contribuição para a
solução desse problema, sendo, portanto, de grande utilidade não somente para aqueles interessados em definir estruturas organizacionais eficientes para o uso de recursos públicos em saúde, mas
também nas mais diversas áreas de interesse do setor público como educação, segurança, transportes, serviço social.
Maurício Bugarin
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Um dos pilares da reforma sanitária brasileira – materializada na Constituição Federal de
1988 e aprofundada pela Lei Orgânica da Saúde –, a descentralização das ações e serviços de saúde
surge como forma de racionalizar e imprimir maior eficiência ao sistema de saúde. A adaptação dos
serviços às condições locais, a maior participação da população na tomada de decisões e o incremento da eficiência alocativa são alguns dos resultados positivos almejados por esse processo.
A transferência de responsabilidades, especialmente no tocante à execução de funções sociais,
da União para estados e, principalmente, para municípios tem se deparado, no entanto, com deficiências organizacionais e financeiras das instâncias subnacionais de governo, bem como com ineficiências devido a perdas de escala e de escopo decorrentes da excessiva fragmentação dos serviços
de saúde. A perda de escala produtiva, resultante do incremento no número de estabelecimentos –
muitas vezes com baixa taxa de ocupação – e de equipamentos, sem que houvesse base quantitativa
que o justificasse, gerou sistemas de saúde ineficientes e redução da qualidade dos serviços prestados à população.
Como forma de superar essas dificuldades e recobrar não só escala produtiva como financeira
adequadas, já na década de 80 municípios brasileiros se uniram para prover serviços por meio de
Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS). Assim, podem-se considerar os consórcios como um
subproduto do processo de municipalização da saúde no Brasil.
Esse movimento, que contou com períodos de deliberado incentivo por parte do Ministério da
Saúde e de algumas Secretarias Estaduais de Saúde, vem crescendo ao longo das últimas décadas.
Em 1999, mais de 35% dos municípios brasileiros participavam dessa forma de gestão inovadora
do SUS. Apesar de alguns grupos de pesquisadores brasileiros terem se dedicado ao tema, essa
marcante realidade no cenário da saúde no Brasil continua a merecer uma análise econômica mais
aprofundada.
Este livro pretende contribuir para o desenvolvimento de tal análise. Por serem associações
espontâneas e voluntárias de municípios que resolvem se unir para gerir e prover conjuntamente serviços de saúde, problemas de incentivo e de economia política surgem quando se analisa a formação
e sustentabilidade político-financeira dos consórcios. Para garantir a sobrevivência e estabilidade
dessas associações é necessário analisar que tipos de municípios são mais suscetíveis à formação da
parceria e os mecanismos de incentivos a serem implementados para assegurar esses objetivos.
A fim de analisar essas questões, o livro foi desenvolvido em quatro capítulos. O primeiro
capítulo traça um perfil dos CIS no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas associações
são, em sua grande maioria, formadas por municípios de pequeno porte e renda média e alta. Não
se configuram como gestoras dos sistemas municipais de saúde e, portanto, não possuem responsabilidades e prerrogativas próprias. A direção única dos sistemas municipais de saúde continua,
portanto, a cargo dos municípios. Os consórcios são apenas uma nova forma de organizar e prover
serviços de saúde mediante a conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. Sendo assim, nesse capítulo é analisada a questão federativa no setor saúde – as responsabili-
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dades, os requisitos e as prerrogativas de cada esfera de governo. Ainda no capítulo1 são descritas
as fontes de financiamento dos consórcios: transferências federais para municípios, contribuições
estaduais e participações municipais.
O segundo capítulo analisa, por meio de um modelo formal de teoria dos jogos, comportamentos estratégicos de prefeitos e suas repercussões sobre a viabilidade político-financeira de
consórcios. Os resultados do estudo mostram que a formação e a sustentabilidade dessas parcerias
dependem dos ganhos resultantes do consorciamento e da adoção de mecanismos de punição a
municípios inadimplentes (free riders). Quando esses instrumentos não estão disponíveis, essas associações podem ser ameaçadas.
Sendo assim, torna-se necessário desenvolver novos mecanismos de incentivos que garantam a
criação e manutenção de consórcios. O estudo desenvolvido no terceiro capítulo analisa, sob a ótica da
teoria dos contratos, o papel do Estado para resolver o problema do free rider de forma crível.
Por fim, o capítulo quatro desenvolve modelos de competição pré-eleitoral na esfera local com
o objetivo de analisar efeitos da heterogeneidade entre os municípios – relativos à renda, poder de
barganha dos prefeitos e preferências dos eleitores – sobre a formação dos consórcios. Tendo sido
resolvido o problema do free rider, estuda-se mais uma possível fonte de instabilidade para a criação
de consórcios e identifica-se que tipos de municípios tendem a se consorciar. Sugere-se que irá haver
formação de consórcios heterogêneos justamente quando o município mais rico deseja reduzir o
gasto em saúde, e o município mais pobre deseja incrementá-lo.
O livro pretende, assim, contribuir para a discussão sobre os Consórcios Intermunicipais de
Saúde com base em fundamentos teóricos propiciados pelas teorias das parcerias e da competição
eleitoral, aliados a modelos formais de teoria dos jogos e teoria de contratos. Ao longo do livro, os
resultados teóricos obtidos serão pontuados pela análise dos ditames da Lei dos Consórcios, aprovada
em 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum.

Capítulo 1
Os CIS e o SUS: os consórcios intermunicipais no Sistema Único de Saúde
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Resumo
O capítulo traça o perfil dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) no Brasil, principalmente no tocante a seus aspectos econômico-financeiros. Por serem associações de municípios e não
se configurarem, portanto, como uma nova instância de governo, analisa-se o papel desses entes no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seu relacionamento com as demais esferas federadas
a fim de compreender os mecanismos de funcionamento e atuação dessas associações. Quanto ao
financiamento dos CIS, descrevem-se os fluxos de transferências federais, de contribuições estaduais e das participações municipais no custeio de ações e serviços prestados pelos consórcios.

Introdução
Para cumprir com as responsabilidades atribuídas aos municípios pela Constituição Federal
de 1988 e pela legislação infraconstitucional no tocante à execução de ações e serviços de saúde, várias municipalidades, a partir da década de 80, resolveram se unir para formar Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS). No final da década de 90, mais de dois mil municípios já se encontravam
consorciados e atendiam a cerca de 20% da população brasileira.
Essas parcerias foram criadas com inúmeras finalidades: ampliar a oferta de serviços de saúde, melhorar o acesso da população a esses serviços e ações, propiciar maior articulação política
entre as localidades consorciadas, organizar a referência ambulatorial e hospitalar e promover investimentos em infra-estrutura, equipamentos e insumos, entre outras1. De maneira geral, verifica-se
atuação significativa dos consórcios na provisão de serviços secundários e terciários de saúde.
Essa nova realidade na gestão do SUS suscitou o desenvolvimento de uma linha de pesquisa
que visa a analisar aspectos econômico-financeiros dessas associações.
A fim de traçar um perfil dos CIS no Brasil, este primeiro capítulo trata da inserção dos CIS
no âmbito do SUS. Para tanto, é preciso estudar o papel desempenhado pelos entes constituintes –
os municípios – no sistema de saúde brasileiro e o relacionamento destes com as demais esferas
federadas, fundamentado por um arcabouço legal que dispôs sobre a implementação do SUS e que
aprofundou o processo de descentralização da saúde. Mais especificamente, o capítulo pretende
mapear as principais fontes de financiamento dos consórcios.
Para alcançar essas metas, o capítulo foi estruturado em oito seções. Na primeira, define-se
o que vem a ser um consórcio, independentemente de sua área de atuação, e, posteriormente, o
que são os Consórcios Intermunicipais de Saúde. Para situar o CIS no âmbito do sistema de saúde
brasileiro, a seção II apresenta uma breve caracterização do SUS. A terceira seção apresenta, por
meio da análise das diversas leis e normas que regem o setor de saúde, a evolução do processo de
1

Lima & Pastrana (2000).
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descentralização. A seção IV sintetiza as principais tendências desse processo, as competências das
três esferas federadas e as responsabilidades das diferentes condições de gestão do SUS. Finalmente, a seção V fornece um panorama do financiamento do SUS, especialmente dos mecanismos de
transferência de recursos da União para estados e municípios.
Tendo sido analisados o contexto, as responsabilidades e prerrogativas municipais, a seção
VI apresenta o perfil dos CIS, principalmente em seus aspectos econômico-financeiros. A seção seguinte trata especificamente do financiamento dos consórcios. Estudam-se suas três fontes básicas:
recursos provenientes de transferências federais para os municípios envolvidos; recursos oriundos
das Secretarias Estaduais de Saúde; e recursos de quotas municipais. As conclusões são apresentadas na seção VIII.

I. Conceitualização
Várias são as tentativas de conceituar consórcios. Lima (2000) cita diversos autores e suas
definições, entre elas:
Consórcio (...) implica a idéia de associação, ligação, união e, no âmbito das relações
intermunicipais, nada mais apropriado do que a formação de entidades visando o estudo, o
acompanhamento, o diagnóstico das soluções que, via de regra, envolve municípios limítrofes
e com problemas que se identificam numa ordem cada vez mais crescente, em função de forte
demanda dos administrados (Torres, 1995).
Consórcio é um acordo administrativo para realizar serviços de interesse recíproco de entidades públicas, sempre da mesma espécie, e organizações particulares, em mútua colaboração
(Meirelles, 1996).

Das definições, depreende-se que os consórcios são uma forma de cooperação entre dois ou
mais municípios que se unem para realizar determinadas ações de interesse comum. Como será
visto mais adiante, a Lei dos Consórcios – Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005 – prevê a associação
entre diferentes entes federados e não apenas entre municípios, prática aceita anteriormente. Dentre
as ações desempenhadas por consórcios, destaca-se a formação de parcerias para a execução de
ações de saneamento, para instalações de energia elétrica, construção de estradas e para a realização
de atividades de proteção, promoção e recuperação da saúde.
Os primeiros consórcios de saúde no Brasil foram criados ainda na década de 80, impulsionados pelo processo de descentralização, mas foi na década de 90 que eles se multiplicaram por todo
o país e, principalmente, pela região Sudeste. Até 1999, segundo dados do IBGE, 2.040 municípios
haviam se unido por meio de Consórcios Intermunicipais de Saúde.
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A possibilidade de estabelecer mecanismos e instrumentos de coordenação e cooperação entre entes federados para a provisão de serviços públicos foi introduzida pela Emenda no 19, de 1998,
que implementou a Reforma Administrativa e deu nova redação ao art. 241 da Constituição Federal.
Tal artigo estabelece, in verbis, que:
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio
de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando
a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Na área da saúde, dispositivos da Lei Orgânica da Saúde – composta pelas Leis no 8.080 e no
8.142, ambas de 1990 – fazem menção aos consórcios. Em seu artigo 10o, a Lei no 8.080 estabelece que:
Art. 10o Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as
ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
Parágrafo 1o Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio de
direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
Parágrafo 2o No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se
em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura
total das ações de saúde.

Já o artigo 18 dessa mesma lei determina que os municípios poderão “formar consórcios administrativos intermunicipais” (inciso VII). Também a Lei no 8.142/90 faz referência aos consórcios.
No parágrafo 3o do artigo 3o, autoriza os municípios a formarem consórcios para execução de ações
e serviços de saúde.
Em que pesem as menções e previsões legais para a criação de consórcios, a instituição de mecanismos para a gestão associada de serviços ficou pendente de regulamentação por mais de cinco
anos. Para preencher essa lacuna, foi editada a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre
normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios
públicos para a realização de objetivos de interesse comum.
Cabe notar que os CIS não se configuram como uma nova instância no âmbito do estado, intermediária ao município. Portanto, segundo documento do MS2, “não é gestor de nenhum Sistema
Municipal de Saúde, não é um centralizador de recursos, não interfere na autonomia municipal e
não substitui as responsabilidades e competências do gestor estadual” e municipal.
Sendo assim, para compreender seus mecanismos de financiamento e atuação, torna-se necessário contextualizar os CIS no âmbito do SUS. Cabe, portanto, relacionar as competências,
2

Ministério da Saúde (1997), p. 23.
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responsabilidades e condições de gestão desses entes federados no sistema público de saúde. Além
disso, a fim de compreender a sistemática de financiamento dessas parcerias, cabe descrever os critérios de repasse de recursos federais para estados e municípios, as contribuições dos estados para
os CIS e as participações dos municípios integrantes de consórcios.

II. O sistema de saúde brasileiro
Com o advento da Constituição de 1988, o sistema de saúde brasileiro passou a ser formado, basicamente, por um segmento público, denominado Sistema Único de Saúde (SUS), que é de acesso universal e gratuito, e um segmento privado autônomo, onde predominam operadoras de planos e seguros
de saúde, cujos serviços são custeados diretamente pelas famílias ou em conjunto com empresas3.
O SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais4, estaduais e municipais. A iniciativa privada participa do SUS como
prestadora de serviços, mediante contratos.
Em concordância com as novas diretrizes constitucionais, a Norma Operacional Básica no
01/93 iniciou o processo de transferência da gestão das ações de saúde para estados e municípios,
aprofundado, em 1996, pela Norma Operacional Básica do SUS no 01/96 (NOB-SUS 01/96).
Mais recentemente, em 2001, com a aprovação da Norma Operacional Básica de Assistência
à Saúde do SUS no 01/01 (NOAS-SUS 01/01) e, em 2002, com a edição da Norma Operacional da
Assistência à Saúde do SUS no 01/02 (NOAS-SUS 01/02), foram estabelecidas novas diretrizes para
o processo de descentralização, por intermédio de um processo de regionalização assistencial.
Em linhas gerais, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) no 01/01 do SUS se
propunha a: (i) ampliar as responsabilidades dos municípios com relação à atenção básica ao criar
a Gestão da Atenção Básica Ampliada (GPABA); (ii) regionalizar a assistência por meio da implantação de distritos assistenciais e microrregiões de saúde; (iii) criar mecanismos para fortalecer a
capacidade de gestão do SUS; e (iv) proceder à atualização dos critérios de habilitação de estados
e municípios nas formas de gestão descentralizada. Uma análise mais detalhada da NOAS 01/01, e
também das principais modificações propostas pela NOAS-SUS 01/02, será apresentada adiante.
Outra característica do SUS é a ênfase dada à participação da sociedade. A participação comunitária e o controle da sociedade (accountability mechanisms), nos âmbitos federal, estadual e municipal, são
assegurados pelos Conselhos de Saúde, que contam com a participação paritária de representantes dos
usuários (50%) e do Estado, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde (50%). Ademais, de quatro
em quatro anos são realizadas Conferências Nacionais de Saúde, também de composição paritária.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) 1998, do IBGE, cerca de 38,7 milhões de pessoas
(24,5% da população brasileira) estão vinculadas a alguma forma de plano e seguro de saúde.
4
A partir de 1988, os serviços médico-assistenciais da Previdência Social passaram à competência administrativa do Ministério
da Saúde, dos estados e dos municípios.
3

24

Ensaios sobre Consórcios Intermunicipais de Saúde

As principais fontes de financiamento do gasto público em saúde são, no âmbito da União,
contribuições que incidem sobre o faturamento (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS) e lucro líquido de empresas (Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL),
sobre a movimentação bancária de pessoas físicas e jurídicas (Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira – CPMF) e recursos fiscais (Recursos Ordinários do Tesouro Nacional). No
âmbito de estados e municípios, as fontes de recursos são originárias de impostos gerais.
Para conferir maior estabilidade ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), após
longa tramitação no Legislativo foi aprovada no ano 2000 a Emenda Constitucional no 29, que vincula recursos ao SUS. A emenda, conforme será analisado, definiu patamares mínimos de gasto nas
três esferas de governo (União, estados e municípios) para o financiamento público da saúde.
Quanto aos dispêndios, estima-se que o gasto nacional em saúde (público e privado) no Brasil
foi de cerca de R$ 118 bilhões no ano 2003, representando cerca de 7,6% do PIB, e um per capita de
quase R$ 670,00 (tabela 1).
O gasto público total (União, estados e municípios), que representa 45,3% do gasto nacional
em saúde, atingiu o total de R$ 53,6 bilhões (3,45% do PIB e um per capita de R$ 303,00). A maior
parte desse valor é originária da União (22,9%). A participação dos estados corresponde a 10,3%,
enquanto a dos municípios, 12,01%.
O gasto privado, por sua vez, é composto pelo dispêndio direto das famílias e de despesas patronais com planos e seguros de saúde para empregados e dependentes. Em 2003, o gasto privado atingiu
o valor de aproximadamente R$ 64,7 bilhões (54,7% do gasto nacional), representando 4,16% do PIB
e um per capita de R$ 366,00. Do total, R$ 23,2 bilhões correspondem ao gasto das famílias e empresas
com planos e seguros de saúde e R$ 41,6 bilhões são gastos diretos das famílias5. A presente pesquisa
visa a analisar os mecanismos de transferências de recursos da União para os estados e municípios e
de participação desses entes federados no financiamento do setor e dos CIS, mais especificamente.
Tabela 1. Brasil: estimativa do gasto nacional em saúde – 2003
Gasto
Gasto público
União
Estados
Municípios
Gasto privado
Seguros médicos privados
Gasto direto das famílias
Gasto nacional com saúde

Valor (em R$ mil)

%

% do PIB

53.623,90
27.181,20
12.224,30
14.218,50
64.751,20
23.177,84
41.573,34
118.375,10

45,30
22,96
10,33
12,01
54,70
19,58
35,12
100,00

3,45
1,75
0,79
0,91
4,16
1,49
2,67
7,61

Per capita
(em R$ mil)
303,17
153,67
69,11
81,39
366,08
131,04
235,04
669,25

Fonte: SIOPS/MS, Notas técnicas 10/2004 e 09/2005; World Health Report 2006/OMS, IBGE.

5

Excluídos os gastos com planos e seguros de saúde. Os principais itens de gastos são medicamentos e tratamento odontológico.
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III. Descentralização das ações de saúde
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que os municípios fazem parte da Federação e,
portanto, gozam da mesma autonomia conferida aos outros entes. No Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo II – Da Seguridade Social, Seção II – Da Saúde, foi estabelecido que:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

O processo de descentralização da saúde foi ratificado pela Lei Orgânica da Saúde e pelas
Normas Operacionais Básicas que a ela se seguiram. Durante a vigência da primeira norma do SUS, a
NOB-SUS 01/91, esse processo foi tímido: os entes subnacionais ainda não tinham a prerrogativa de
decidir sobre o tipo de serviço a ser prestado, e o pagamento era realizado diretamente ao prestador.
De fato, somente em 1993, com a publicação da Norma Operacional Básica do SUS no 01/93
(NOB-SUS 01/93), é que o processo se intensificou. Durante a vigência dessa NOB foi instalada,
no âmbito federal, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), composta por representantes das três
esferas de governo, e as Comissões Intergestores Bipartites (CIBs), compostas por representantes
das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, com o intuito de sediar as discussões técnicas no
âmbito de cada estado. As decisões acordadas nessas instâncias teriam que ser referendadas pelos
Conselhos de Saúde e pelos gestores do sistema. Ampliou-se, assim, a participação da sociedade na
discussão do SUS.
Além disso, a NOB 93 criou três estágios de gestão – incipiente, parcial e semiplena – em que
tanto estados como municípios podiam se habilitar, atendidos certos requisitos. Os entes federados
que não estivessem inscritos em nenhuma das três formas de gestão permaneciam na condição de
prestadores de serviços.
A grande inovação da NOB 93 foi a criação da gestão semiplena, pela qual o município recebia
todos os recursos do custeio ambulatorial e hospitalar do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo
Municipal de Saúde, o chamado repasse “fundo a fundo”6. Os estados e municípios enquadrados sob
essa forma de gestão passavam a ter total responsabilidade sobre a gestão da prestação de serviços de
saúde. Criou-se, portanto, pela primeira vez, o município gestor e o repasse de recursos fundo a fundo,
mesmo que restrito apenas à cobertura hospitalar e ambulatorial. A maioria dos municípios, entretanto, continuava sujeita à relação intergovernamental de compra e venda de serviços.
Entretanto, foi somente com a NOB-SUS 01/96 que, de fato, o processo de descentralização
da saúde foi aprofundado.
Médici (2002) relata que o atual modelo de financiamento do gasto público em saúde no Brasil se baseia nos fundos de saúde
(nacional, estaduais e municipais), “espinha dorsal da estrutura de transferências de recursos entre os três níveis de governo”. A
transferência “fundo a fundo” se dá quando recursos federais são transferidos diretamente aos fundos estaduais e municipais.

6
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A NOB 01/96 estabeleceu o processo de Programação Pactuada e Integrada (PPI) entre os
gestores e integrada entre as três esferas de governo, envolvendo as atividades de assistência à saúde,
de vigilância e de epidemiologia e controle de doenças. A PPI teria como função definir as responsabilidades dos municípios no que diz respeito à garantia de acesso da população aos serviços de
saúde no próprio território ou por meio de encaminhamento a outros municípios.
Essa NOB criou, também, os tetos de financiamento compostos pelo Teto Financeiro para
a Assistência (TFA), pelo Teto Financeiro para Vigilância Sanitária (TFVS) e pelo Teto Financeiro
de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD). Os tetos financeiros dos estados e municípios,
pisos, frações e índices eram estabelecidos pela PPI, negociados nas Comissões Intergestores
Bipartite e Tripartite, aprovados nos Conselhos e formalizados pelos gestores estadual e federal.
A implementação da PPI, entretanto, não foi efetivada na maior parte dos estados, dificultando a
integração intermunicipal.
Essa norma reduziu as formas de gestão municipal a apenas duas: Gestão Plena da Assistência
Básica de Saúde (GPAB) e Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM). Os municípios habilitados
na GPAB recebiam apenas recursos para financiamento de ações básicas de forma regular e automática. Os procedimentos ambulatoriais, assim como os hospitalares, eram remunerados por produção.
Já os municípios em GPSM recebiam, em seus fundos de saúde, valores relativos a procedimentos
de média e alta complexidade. Aos municípios sob essa condição de gestão foi conferida, portanto,
autonomia para gerir o sistema de saúde como um todo, um dos grandes avanços da NOB 96.
Já os estados podiam se habilitar a uma das duas formas de gestão: Gestão Avançada do
Sistema Estadual (GASE) e Gestão Plena do Sistema Estadual (GPSE). Como na NOB 93, a sistemática de repasse de recursos para estados e municípios dependia da condição de gestão em que o
município se encontrava habilitado. As responsabilidades das diferentes condições de gestão estadual e municipal serão expostas na seção IV.2.
Importantes avanços foram logrados com a NOB 01/96. Todos os municípios passaram a
receber recursos fundo a fundo, sejam referentes ao Piso da Atenção Básica (PAB), conforme detalhado na seção V, no caso dos municípios sob Gestão Plena da Assistência Básica, sejam referentes
ao Teto Global de Financiamento do Município (TGFM), no caso de estarem habilitados na Gestão
Plena do Sistema Municipal. Além disso, pela primeira vez foram descentralizados recursos para a
vigilância sanitária, epidemiológica e de controle de doenças que, nos municípios em Gestão Plena
do Sistema, são repassados fundo a fundo. Como foi mencionado, a NOB 96 também inovou ao
propor que todos os valores referentes aos pisos, tetos, frações e índices fossem definidos por meio
da PPI, negociados nas CIB e CIT e aprovados pelos Conselhos. Por fim, essa norma sinalizou
para a mudança no modelo assistencial ao criar incentivos para adoção de estratégias de cuidados
primários de saúde (PHC), como a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS) e do Programa de Saúde da Família (PSF).
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Por outro lado, várias disposições da NOB 01/96 foram objeto de críticas, e alguns aspectos
relevantes deixaram de ser tratados em seu texto. Durante sua vigência, continuaram a não ser aplicados os critérios para repasse de recursos a estados e municípios, dispostos no artigo 35 da Lei no
8.080 de 19907, sendo que, para várias ações e programas, continuaram a ser utilizados apenas o
critério populacional e características quantitativas e qualitativas da rede. Apesar de prever o repasse
de recursos fundo a fundo para a assistência à saúde, foi mantida a remuneração por procedimento
relativa a atividades de vigilância sanitária e controle de doenças transmissíveis. Ademais, ao repasse
de recursos federais, não foram condicionadas contrapartidas estadual e municipal, tornando irregular a participação dos entes subnacionais no financiamento da saúde.
Outra fragilidade dessa norma reside no fato de que resoluções das Comissões Intergestores
Bipartites freqüentemente se sobrepunham aos próprios dispositivos da NOB 96, resultando em
conflitos de competência entre estados e municípios e impossibilitando o comando único sobre os
prestadores de serviços. Mesmo em alguns municípios em Gestão Plena do Sistema, estados continuaram a manter relações diretas com prestadores.
Com o intuito de apresentar diretrizes para o avanço do processo de descentralização da saúde,
baseado na regionalização e hierarquização da rede, conforme consta do artigo 198 da Constituição
Federal, foi publicada, em janeiro de 2001, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOASSUS) no 01/01. Essa norma pretendeu, em linhas gerais, promover maior eqüidade na alocação de
recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção.
A NOAS 01/01 definiu mais uma forma de habilitação, a Gestão Plena da Atenção Básica
Ampliada (GPABA). Na GPABA, os municípios devem assumir os procedimentos do atual PAB,
além de outros procedimentos ambulatoriais de menor complexidade8, de forma que todos os municípios brasileiros ofertem, em seu território, o primeiro nível de atenção em saúde. Ficou estabelecido que deverá haver uma ampliação do valor fixo do PAB e que o repasse desses recursos estará
condicionado a uma avaliação dos municípios quanto ao seu desempenho na atenção básica e à
capacidade de garantir à sua população, com suficiência e qualidade, as ações correspondentes à
Atenção Básica Ampliada. Além disso, “o gestor municipal deverá participar ativamente do processo
de regionalização e de Programação Pactuada e Integrada no estado, visando garantir o acesso de
sua população aos outros níveis de atenção, cujos serviços não estejam em seu território”9.
A NOAS também instituiu o Plano Diretor de Regionalização (PDR) como “instrumento de
ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal”. O
De acordo com esse artigo, 50% dos recursos seriam repassados de forma regular e automática aos gestores estaduais e municipais com base em dados populacionais, e a outra metade atenderia aos seguintes critérios: perfil demográfico da região; perfil
epidemiológico da população a ser coberta; características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; desempenho
técnico, econômico e financeiro no período anterior; níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais; previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede; ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras
esferas de governo.
8
As ações estratégicas mínimas da atenção básica são: controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, controle da hipertensão, controle do diabetes mellitus, ações de saúde bucal, ações de saúde da criança e ações de saúde da mulher.
9
Ministério da Saúde (2001a).
7
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PDR deve ser elaborado de forma a garantir “o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários
à resolução de seus problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores para o atendimento de referências intermunicipais”.
Para tanto, foram definidas regiões/microrregiões de saúde como o território base para o planejamento da atenção à saúde. Entre os requisitos para a qualificação das regiões/microrregiões de
saúde está a habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial10 em Gestão Plena do Sistema
Municipal. Para se habilitarem a essa condição, os municípios devem ofertar, além dos procedimentos
da Atenção Básica Ampliada, um conjunto mínimo de serviços de média complexidade11 (designados
EPM–I) para sua população e para a população de outros municípios a ele adscritos. Esses serviços
serão financiados com base em um valor per capita nacional transferido fundo a fundo ao município.
Várias são as críticas a essa norma12. Discute-se a criação de inúmeros novos conceitos e a
sobreposição de uma infinidade de planos e instrumentos de programação e controle, que tornam
a gestão do sistema de saúde demasiadamente burocratizada. Mais ainda, questiona-se a definição
de um valor per capita para os procedimentos de média complexidade que, provavelmente, será realizado com base em valores de séries históricas de produção.
Os defensores da municipalização criticam ainda a excessiva centralização das decisões de regionalização na esfera federal e estadual, denominando esse processo de “descentralização de cima
para baixo”. Os mecanismos propostos gerariam perda de autonomia municipal e excessiva rigidez no
processo de habilitação de municípios, que passariam a depender menos da vontade política e capacidade de gestão das instâncias municipais e mais da existência de serviços nos respectivos territórios.
Técnicos e consultores do Ministério da Saúde mantiveram posição contrária. Defenderam
que, pelos dispositivos da NOAS, o desenho da regionalização e a definição do status de gestão
de cada município deixava de ser um atributo isolado e de decisão solitária de cada município. A
escolha das sedes de módulo e dos pólos microrregionais passava a ser uma decisão conjunta dos
municípios vizinhos, sob coordenação do estado federado. A descentralização passava a se dar não
por meio de um modelo bipolar município-ministério (“de baixo para cima”), mas de “baixo para os
lados”, de “cima para baixo”, “dos lados para os lados”, de forma complexa e interativa. A NOAS
induziria uma certa “solidariedade forçada” entre os municípios inter-relacionados na assistência,
de forma a minimizar os conflitos distributivos e a reduzir as barreiras ao acesso de pacientes.
Os críticos da NOAS também afirmavam que está implícito na norma que o Ministério da
Saúde é responsável pela alta complexidade; os estados, pela média; e os municípios, pela atenção
10
Módulo assistencial é definido, na NOAS 01/01, como a “base territorial que apresente resolubilidade correspondente ao
primeiro nível de referência de média complexidade, constituído por um ou mais municípios”.
11
O Bloco de Procedimentos de Média Complexidade foi reorganizado em três grandes elencos de procedimentos (EPM-I,
EPM-II e EPM-III, chamados daqui para frente de M1, M2 e M3, respectivamente), admitindo-se incorporação tecnológica diferenciada e gradativa entre serviços e entre diferentes municípios que compõem uma dada microrregião ou região de saúde nos
estados. Os serviços integrantes do primeiro nível de referência em média complexidade compreendem: laboratório, radiologia
simples, ultra-sonografia obstétrica, atendimento psicoterápico, fisioterapia básica, algumas ações odontológicas especializadas e leitos hospitalares para atendimento do parto normal, primeiro atendimento em clínica médica e pediatria.
12
Carvalho, G. (2001a e 2001b) e Sola, J. (2001).
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básica. Seus idealizadores rebateram as críticas, assumindo que, de fato, o Ministério da Saúde
detém responsabilidade especial sobre a alta complexidade. Como a cobertura desses serviços deve
ser necessariamente garantida em outros estados, a questão passava a ser alçada a uma esfera supraestadual, isto é, nacional. Com esse propósito, foi criada a Câmara Nacional de Regulação da
Alta Complexidade (CNRAC) para garantir o fluxo dos pacientes necessitados desse tipo de procedimento assistencial13.
Para superar os impasses advindos da tentativa de implementação da NOAS 01/01, foi editada a NOAS 01/02. Em linhas gerais, os principais entraves eram resultantes das dificuldades em
se estabelecer o comando único sobre os prestadores de serviços de média e alta complexidade e
assegurar a totalidade da gestão municipal nas sedes dos módulos assistenciais, bem como da falta
de clareza quanto à explicitação dos mecanismos necessários ao gestor estadual para garantir as
referências intermunicipais.
Dessa forma, a NOAS 01/02 instituiu a possibilidade não apenas de os municípios em Gestão Plena do Sistema, como também os habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada
(GPABA), qualificarem-se como sede de módulos assistenciais. Neste caso, porém, foi estabelecido
o comando único do estado sobre os prestadores de serviços, o que trouxe assim maior flexibilidade
para a qualificação de microrregiões.
Na norma também é explicitado o Limite Financeiro da Assistência do Estado, que deverá ser
programado e composto pela parcela de recursos financeiros, sob gestão municipal, para o atendimento da população residente; pela parcela para o atendimento das referências intermunicipais;
pela parcela para o atendimento da população residente sob gestão estadual e por outros recursos
sob gestão estadual alocados nos municípios ou na Secretaria Estadual de Saúde (SES). Cita-se
também que “os limites financeiros da assistência devem ser definidos globalmente em cada estado
a partir da aplicação de critérios e parâmetros de programação ambulatorial e hospitalar, respeitado
o limite financeiro estadual, bem como a definição de referências intermunicipais na PPI”.
Em linhas gerais, o processo de descentralização da saúde no Brasil avançou em diversos
aspectos. Verificou-se, por exemplo, um acentuado aumento do percentual de recursos financeiros
descentralizados para estados e municípios sobre o total de gastos do Ministério da Saúde, que subiu de 7,1% em 1993 para 39,8% em 2000 e para 56,3% em 2004. Esse percentual é ainda mais significativo quando se retiram do cômputo as despesas “não descentralizáveis”, como pessoal, inativos
e pensionistas, e como o pagamento da dívida (amortização e encargos financeiros). Nesse caso, em
2003, 85% dos dispêndios totais do Ministério da Saúde foram distribuídos regionalmente.
As explicações para o significativo incremento dos repasses do Ministério da Saúde para a
esfera municipal encontram-se na implementação do PAB, estabelecido pela NOB 01/96, e no cres-

A CNRAC indicará à SES, após consultados os hospitais referenciais/consultoras, qual o estado que estará apto a receber o
paciente para a execução do procedimento.
13
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cimento do número de municípios habilitados na gestão plena e que, portanto, recebiam maior
soma de recursos fundo a fundo.
Por outro lado, há que se considerar que o aumento dos recursos transferidos às esferas
subnacionais se deu por meio de mecanismos que vinculam as transferências a ações e serviços
específicos a serem executados pelos estados e municípios. É preciso, portanto, analisar o avanço
da descentralização não só pela ótica quantitativa, mas também se levando em conta a gestão dos
recursos descentralizados. As últimas normas da saúde, principalmente a NOAS 01/01, corroboram
essa lógica: estabeleceram uma série de critérios para a habilitação de municípios, ampliando as
transferências, por um lado, mas, por outro, engessando ainda mais a gestão desses recursos.

IV. Repartição de competências e responsabilidades no SUS
A análise da legislação que implementou e consolidou o SUS e redefiniu as responsabilidades
da União, estados e municípios mostra várias tendências do processo de descentralização da saúde.
Observa-se que, gradativamente, buscou-se estabelecer diretrizes para a descentralização
prioritária da atenção básica (principalmente através da NOB 01/96, que criou o PAB) e só mais
recentemente inicia-se o estabelecimento de regras mais contundentes quanto à descentralização da
média e alta complexidade (NOAS). No que tange à alta complexidade, principalmente, essas regras
norteiam aspectos relacionados ao acesso e à regulação dos serviços de saúde no âmbito do SUS,
mas pouco foi realizado no sentido de modificar sua lógica de financiamento.
Quanto à organização do sistema, é verificado inicialmente um movimento de forte municipalização das ações e serviços de saúde, seguido da busca de estruturação de redes regionalizadas
e hierarquizadas. Houve necessidade, portanto, de retomar uma escala de produção em saúde – a
qual se encontra, no momento atual, excessivamente fragmentada – que assegure maior eficiência ao
sistema e que permita o estabelecimento de uma rede de atenção integral à saúde.
No que diz respeito aos papéis dos gestores, observa-se não só a responsabilidade quanto à
contratação, ao controle, ao cadastramento, à auditoria e ao pagamento, como também uma preocupação em estabelecer rotinas de avaliação e regulação de prestadores.
No tocante ao financiamento, verifica-se a ampliação do critério per capita de alocação de
recursos, que primeiramente estava restrito apenas ao PAB, e que recentemente incorporou os procedimentos do M1. Evidencia-se também uma nítida tendência para que parcelas crescentes dos
recursos sejam repassadas com base em programação (PPI), em detrimento de pagamentos diretos
a prestadores, ou com base em séries históricas de gasto. A NOAS procurou reorganizar o processo
de programação, que não foi implementado com sucesso durante a vigência da NOB 96, dividindoa em três grandes grupos: assistência, sob a coordenação do MS; vigilância, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA); e epidemiologia e controle de doenças, da Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA). Recentemente, o Pacto pela Saúde, como será descrito adiante, procurou
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simplificar e melhor organizar as formas de financiamento, sem, contudo, flexibilizar a alocação dos
recursos de cada bloco, de forma a conferir maior autonomia a estados e municípios.
IV.1 Competências das três esferas federadas
A Constituição Federal consagrou como dever do Estado, isto é, dos três níveis de poder, o
direito de todos os cidadãos à saúde e ao acesso universal e igualitário às suas ações e serviços. As
competências conjuntas da União, estados e municípios foram estabelecidas para assegurar esse
direito por meio de diretrizes básicas para a organização e financiamento do SUS (Lei Orgânica da
Saúde). A definição de competências conjuntas é retomada na NOAS com respeito, em linhas gerais, às atribuições de controle, regulação e avaliação do SUS pelos três níveis de governo e, em particular, à definição de responsabilidades pelos serviços de alta complexidade (acesso e regulação).
A legislação reserva à União a competência, em geral, para formular políticas, definir normas
e coordenar o sistema nacional (Lei 8.080/90), bem como incentivar o gestor estadual (NOB 01/96).
A NOAS, por sua vez, dá ênfase ao papel da União em relação à política de alta complexidade, que
vai desde a definição de normas até o seu financiamento.
Quanto à competência dos estados e do Distrito Federal, a Lei Orgânica resume o papel dessa
esfera à promoção das condições para que os municípios possam gerir seu sistema e à gestão supletiva de serviços e ações nos casos em que os municípios não estejam aptos para tanto. A atuação
supletiva do estado também está presente na formulação de políticas e no controle de ações. Em
geral, o estado não apresenta competência privativa já que, em grande parte, atua supletivamente ou
complementarmente ao município. O seu papel, portanto, não ficou claramente definido.
A NOB 01/96, além de reforçar as competências estabelecidas na Lei 8.080, agrega a idéia
embrionária do estado como motor da integração dos sistemas municipais, que, no entanto, não
foi implementada na vigência dessa norma. Na Lei Orgânica, o estado participa do processo de
regionalização, como regulador e não como promotor. Vê-se, portanto, uma tendência à crescente
participação do estado no processo de regionalização, que se consubstancia, de fato, com a NOAS,
visto que a NOB 96, embora reconhecendo um papel coordenador aos estados, não instituiu os
instrumentos adequados para seu exercício.
A NOAS 01/02, como foi mencionado, estabeleceu diversos instrumentos, como o Plano Diretor de Regionalização, que norteiam o processo de regionalização, tendo o estado como seu coordenador. Enquanto a legislação anterior enunciou o princípio da regionalização e traçou linhas gerais
sobre a atuação do estado dentro desse contexto, a NOAS incorporou mecanismos formais para a
formação de uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, apresentando critérios e
requisitos para a qualificação de microrregiões/regiões de saúde.
Quanto ao papel dos municípios no SUS, já na Constituição de 1988, foi estabelecido que
a esses entes compete prestar serviços de atendimento à saúde. A Lei Orgânica estabeleceu, mais
especificamente, que cabe aos municípios “planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os
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serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde”. Segundo a NOB 01/96, compete
ao município o controle, a avaliação e auditoria dos prestadores de serviços de saúde situados em
seu território. Verifica-se que as normas posteriores à NOB 01/96 não tratam especificamente das
competências dos municípios, visto que o seu papel já tinha sido claramente traçado, e a municipalização dos serviços e ações alcançada com êxito. Caberia, como foi realizado pela NOAS, voltar a
atenção para a definição das competências do estado de forma a avançar no processo de descentralização, considerando a formação de sistemas regionalizados e integrados de saúde.
IV.2 Responsabilidades das condições de gestão do SUS
As responsabilidades de estados e municípios no SUS dependem, como mencionado, do estágio alcançado no processo de descentralização das ações e serviços de saúde, o qual, por sua vez,
determina a habilitação desses entes em uma das condições de gestão do SUS.
A NOAS estabeleceu que os estados habilitados na Gestão Avançada do Sistema Estadual
(GASE) devem, entre outras atribuições, elaborar a PPI, coordenar os sistemas de referência e executar operações complexas, voltadas ao controle de doenças, que possam beneficiar-se de economia
de escala. Os estados em Gestão Plena do Sistema Estadual (GPSE) acumulam os atributos da
GASE. A diferença fundamental entre uma e outra forma de gestão é que, na GPSE, o estado é
responsável pela contratação, controle, auditoria e pagamento do conjunto dos serviços sob sua
gestão, além de seu cadastro e avaliação – essas últimas duas responsabilidades introduzidas pela
NOAS –, e passa a receber as transferências para o custeio dos serviços sob sua gestão diretamente
no regime fundo a fundo, aliado à maior autonomia de alocação interna desses recursos.
Ao se comparar a NOB 01/96 com a NOAS 01/02, percebe-se, basicamente, que a NOAS
adicionou responsabilidades referentes à organização do processo de regionalização, como a elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e a viabilização dos Termos de Compromisso para
Garantia de Acesso14. Houve uma nítida preocupação com as referências intermunicipais e com a
elaboração da PPI. Sendo assim, para se habilitarem às condições de gestão da NOAS 01/02, os estados devem apresentar o PDR, a PPI e a comprovação de alimentação do Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Além disso, o estado torna-se também responsável
pela coordenação e acompanhamento dos indicadores de atenção básica.
Diferentemente da Gestão Avançada do Sistema Estadual, os estados em GPSE devem ter
50% de seu Limite Financeiro da Assistência comprometidos com transferências regulares e automáticas aos municípios. Cabe notar que, com a NOAS, é abolido, para os estados em Gestão
Avançada, o requisito de comprometimento de percentual do Teto Financeiro da Assistência com
esse tipo de transferência (que era de 30% na NOB 01/96). Também é retirada a exigência de que
uma certa proporção de municípios esteja habilitada no estado (60% dos municípios em estados na
14
Esse documento consolida pactos entre gestores municipais no âmbito da PPI. Deve conter metas físicas e financeiras quanto
aos serviços a serem ofertados nos municípios de referências, bem como os compromissos assumidos pelas SES e SMS.
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Gestão Avançada e 80%, na Gestão Plena). Em outras palavras, verifica-se uma flexibilização dos
requisitos para a habilitação dos estados, principalmente no que diz respeito à Gestão Avançada, de
forma a torná-la mais viável e interessante vis-à-vis os poucos benefícios monetários advindos dessa
habilitação.
Supondo que os municípios em GPSM, habilitados pela NOB 01/96, tenham cumprido a
obrigatoriedade de se atualizarem nas regras estabelecidas pela NOAS 01/01, tem-se, atualmente,
três formas de gestão municipal: GPAB, GPABA e GPSM, conforme mencionado previamente.
Os municípios, independentemente da forma de gestão em que estejam habilitados, são responsáveis pela elaboração da programação municipal, pela gerência de unidades ambulatoriais próprias, do estado ou da União, em conformidade com decisões da CIB e da CIT, e pela prestação de
diversos serviços de saúde, entre outras atribuições.
Os municípios em GPABA têm as seguintes responsabilidades, adicionalmente àqueles habilitados em GPAB: prestação de serviços/contratação, controle, auditoria e pagamento relativos às
áreas estratégicas mínimas, elaboração de Plano Municipal (contendo Agenda de Saúde Municipal e
Quadro de Metas) e cadastramento de usuários segundo estratégia do Cartão Nacional de Saúde.
A diferença básica entre as responsabilidades de municípios em GPABA e em GPSM refere-se
à alocação dos recursos programados no próprio município, que, no primeiro caso, fica restrita aos
serviços básicos do PAB-A e à proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar e, para
a gestão plena do sistema municipal, inclui todos os serviços de saúde, inclusive as referências.
Os municípios em GPABA são responsáveis pela prestação e contratação de serviços, controle,
auditoria e pagamento dos procedimentos cobertos pelo PAB, acrescidos dos procedimentos das áreas
estratégicas mínimas. Os municípios em GPSM devem garantir a prestação de serviços no território
municipal, inclusive os de referência à população não-residente, e dos demais serviços que não estão
disponíveis no próprio município. Desempenham também as tarefas de contratação, controle, auditoria, cadastro, pagamento e avaliação de todos os prestadores de serviços localizados no município.
A NOAS incorporou ao elenco de responsabilidades dos municípios em GPSM a assinatura
de Pacto da Atenção Básica com o Estado15 e a integração dos serviços existentes no município aos
mecanismos de regulação ambulatoriais e hospitalares. Vários dos requisitos à habilitação municipal passaram a incluir, com a NOAS, inúmeros instrumentos que possibilitam sua comprovação
formal (como, por exemplo, por meio do SIOPS).
Ademais, conforme foi mencionado na seção III, a NOAS, ao definir o conceito de regiões
e microrregiões de saúde, estabeleceu requisitos para sua qualificação, como, por exemplo: habilitação do(s) município(s)-sede do(s) módulo(s) assistencial(is) em GPSM ou GPAB-A e de todos
os demais em GPAB-A; comprovação pelo(s) município(s)-sede do(s) módulo(s) assistencial(is)
da capacidade de ofertar o conjunto dos serviços correspondentes ao primeiro nível de referência
15
Esse Pacto é um instrumento formal de negociação entre gestores das três esferas de governo, em que são acordadas metas a
serem alcançadas em relação a indicadores de saúde previamente definidos.
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intermunicipal com suficiência para sua população e para a população de outros municípios a ele
adscritos; comprovação pelo(s) município(s)-pólo da capacidade de ofertar um conjunto de serviços correspondentes a um nível de atenção acima do módulo assistencial.

V. Financiamento do SUS
O financiamento da saúde ao longo da década de 90 foi marcado pela forte instabilidade de
receitas, já que não havia fontes específicas e percentuais de vinculação para o setor da saúde. Com
o intuito de reduzir a incerteza quanto ao seu financiamento, foi aprovada a Emenda Constitucional
no 29, de 13 de novembro de 2000 (EC 29).
Ficou definido no artigo 77, parágrafo 1o, do ADCT que, no caso da União, no ano 2000, o
total de recursos mínimos aplicado em ações e serviços de saúde seria equivalente ao montante empenhado no exercício financeiro de 1999, acrescido de, no mínimo, 5%. Do ano 2001 ao ano 2004, o
valor mínimo seria aquele apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB.
No caso dos estados e do Distrito Federal, os recursos mínimos deveriam ser equivalentes a
12% da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais, deduzidas as parcelas que
fossem transferidas aos municípios. Quanto aos municípios, os recursos mínimos deveriam ser equivalentes a 15% da arrecadação de impostos e dos recursos de transferências constitucionais. Caso os
estados, Distrito Federal e municípios aplicassem menos recursos que os percentuais previstos, seriam obrigados a elevar progressivamente suas aplicações em saúde até 2004 na razão de pelo menos
um quinto por ano, e, a partir de 2000, essas aplicações seriam de pelo menos 7%. Além disso, a cada
cinco anos estava prevista a possibilidade de ajuste dos percentuais, podendo estes até mesmo cair.
A partir de 2005, lei complementar, a que se refere o § 3o do art. 198 da Constituição Federal,
deveria estabelecer regras definitivas sobre o montante de recursos para a saúde da União, estados,
Distrito Federal e municípios, os critérios de rateio e a fiscalização e controle desses recursos, eliminando, assim, controvérsias existentes quanto ao montante e à forma de distribuição dos recursos
mínimos a serem aplicados em saúde. No entanto, com mais de um ano de atraso, o projeto de lei
complementar ainda aguarda para ser votado no Congresso Nacional.
Apesar de os resultados até o momento não serem satisfatórios, acredita-se que a vinculação
de recursos à saúde se traduza em maiores compromissos, principalmente dos estados, no custeio
das ações de saúde. Por conseguinte, esse novo padrão de financiamento do setor deve ter reflexo
sobre a formação de novos consórcios e a manutenção dos já existentes.
Estabelecidas as receitas que comporão o orçamento federal para a saúde, cabe analisar os
mecanismos de transferências de recursos para estados e municípios.
É por meio do processo de Programação Pactuada e Integrada (PPI), como mencionado na
seção III, que são acordados, com base em parâmetros, os montantes de recursos a serem repassados a estados e municípios e a sua alocação entre diversas ações e serviços, inclusive aqueles ofer-
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tados por meio dos consórcios. Dessa forma, obtêm-se os tetos financeiros de cada um desses entes
que, somados, formam o Teto Financeiro Global da saúde.
Existem, ainda, recursos que não são incluídos nos tetos financeiros de estados e municípios
(recursos extra-teto) para o custeio de ações consideradas estratégicas (transplantes de órgãos, campanhas de prevenção do câncer do colo uterino e outras) e para a remuneração de procedimentos de
alta complexidade em pacientes com referência interestadual, disponibilizados por meio do Fundo
de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), criado pela Portaria GM no 531, em 30 de abril de
1999. Os recursos do FAEC são repassados para contas específicas dos estados e municípios em
Gestão Plena do Sistema, vinculadas ao respectivo Fundo de Saúde.
Até 2001 não havia limites por estado ou município para o custeio desses procedimentos
por meio do FAEC. A Portaria 627, de 26 de abril de 2001, fixou, porém, limites para gastos dos
governos subnacionais com serviços de alta complexidade e liberou apenas os recursos para ações
estratégicas. Dessa forma, no caso de as despesas com os procedimentos de alta complexidade ultrapassarem o valor estipulado para estados e/ou municípios em Gestão Plena, seu excedente oneraria a dotação destinada à assistência de média complexidade (Portaria no 2.103, de 13 de novembro
de 2001). Essa determinação – que não foi implementada até o presente – foi ratificada pelo Pacto
pela Saúde, mencionado a seguir.
Em fevereiro de 2006, por meio da Portaria no 399/GM, foi divulgado o Pacto pela Saúde para
2006, que inclui novas diretrizes para o financiamento do SUS. Pela nova sistemática, foram criados
cinco grandes blocos de financiamento para o custeio da saúde, que são: (i) Atenção Básica; (ii)
Atenção de Média e Alta Complexidade; (iii) Vigilância em Saúde; (iv) Assistência Farmacêutica; e
(v) Gestão do SUS.
Os recursos financeiros federais que compõem o Bloco Financeiro da Atenção Básica serão
divididos em dois componentes: o Piso da Atenção Básica Fixo (PAB fixo), obtido da multiplicação
de um valor per capita nacional pela população do município, e o Piso da Atenção Básica Variável
(PAB variável). Os valores dos pisos serão definidos em portaria específica. Os recursos do PAB continuarão a ser transferidos de forma regular e automática do Fundo Nacional de Saúde aos fundos
de saúde dos municípios e do Distrito Federal.
Os recursos do Piso de Atenção Básica Variável são destinados a custear o desenvolvimento
de estratégias específicas, como: Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal,
Fator de Incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas, Incentivo à Saúde no Sistema Previdenciário e Compensação de Especificidades Regionais. A novidade neste bloco é esta última estratégia –
Compensação das Especificidades Regionais – para a qual será transferido um montante igual a 5%
do valor mínimo do PAB fixo multiplicado pela população do estado.
Os recursos do bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade compõem
o Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. O valor continuará a ser definido pela Programação Pactuada
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Integrada (PPI). Procedimentos que são atualmente custeados pelo Fundo de Ações Estratégicas
e Compensação (FAEC) serão incorporados ao Limite Financeiro, conforme pactuação entre os
gestores. O FAEC, doravante, se destinará ao custeio de procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – transplantes e Ações Estratégicas Emergenciais – e à
cobertura temporária de novos procedimentos que sejam incorporados ao SUS, até a formação de
média histórica de valores que possibilite sua agregação à tabela de remuneração de procedimentos
de média e alta complexidade.
Os recursos financeiros destinados à Vigilância em Saúde agrupam as ações de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Sanitária. Esses recursos comporão o Limite Financeiro de Vigilância em
Saúde dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O Limite é formado por dois componentes:
a Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e a Vigilância Sanitária em Saúde. O Limite Financeiro da Vigilância em Saúde será transferido em parcelas mensais e o valor da transferência mensal
para cada um dos estados, Distrito Federal e municípios, bem como o Limite Financeiro respectivo
será estabelecido em portaria específica, que detalhará os diferentes componentes que o formarão.
A assistência farmacêutica – quarto bloco – será financiada pelos três gestores do SUS. Este bloco se organiza em três componentes: básico, estratégico e medicamentos de dispensação excepcional.
O componente básico é formado por uma parte fixa e outra variável. A parte fixa corresponde
a um valor per capita transferido para municípios, Distrito Federal e estados, conforme pactuação
na CIB. A parte variável corresponde a valor com base per capita para ações de assistência farmacêutica dos programas de Hipertensão e Diabetes (exceto insulina), Asma e Rinite, Saúde Mental,
Saúde da Mulher, Alimentação e Nutrição e Combate ao Tabagismo. A parte variável também será
transferida ao município ou estado segundo pactuação na CIB, à medida que forem implementados
os programas específicos.
O componente estratégico da assistência farmacêutica, por sua vez, compreende o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos. Esses medicamentos são de responsabilidade do
Ministério da Saúde e compreendem: medicamentos para o controle de endemias como tuberculose,
hanseníase, malária, leishmaniose, Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional
ou regional; medicamentos anti-retrovirais para a Aids; produtos e insumos para o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, Imunobiológicos e Insulina. O componente medicamentos de
dispensação excepcional, por sua vez, que integra o Grupo 36 – Medicamentos da Tabela Descritiva
do SIA/SUS, é financiado e distribuído de acordo com pactuação entre o Ministério da Saúde e as
Secretarias Estaduais de Saúde.
O quinto bloco, Financiamento da Gestão do SUS, destina-se ao custeio de ações específicas
relacionadas à organização dos serviços, acesso da população à saúde e aplicação dos recursos do SUS.
Este bloco será composto pelos seguintes sub-blocos: (i) regulação, controle, avaliação e auditoria; (ii)
planejamento e orçamento; (iii) programação; (iv) regionalização; (v) participação e controle social; (vi)
gestão do trabalho; (vii) educação em saúde; e (viii) incentivo à implementação de políticas específicas.
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Em separado deverão ser repassados recursos para investimentos que deverão priorizar a
readequação e a expansão da rede física de saúde e a constituição dos espaços de regulação. São
prioritários os investimentos para reforçar a regionalização dos serviços e a atenção básica.

VI. Perfil dos Consórcios Intermunicipais de Saúde
Mapeamento de consórcios existentes em 2002 revela que quase 40 milhões de brasileiros, o
equivalente a cerca de 25% da população brasileira, recebiam atendimento em unidades de saúde de
municípios consorciados. Desses municípios, 78,6% têm população de até 20 mil habitantes e 96,9%
têm menos de 100 mil habitantes. Vale ressaltar que há apenas 3 municípios consorciados com população superior a 500 mil habitantes (Maceió, Ribeirão Preto e Brasília), em que pese existir um
total de 33 municípios brasileiros nesse extrato populacional.
Tabela 2. Municípios consorciados e total de municípios brasileiros, segundo faixa
populacional – 2002
População
Até 5.000
De 5.001 a 20.000
De 20.001 a 100.000
De 100.001 a
500.000
Mais de 500.000
Total

Total de municípios consorciados
633
1.073
397

%
29,18
49,47
18,30

Total de municípios brasileiros
1.371
2.666
1.292

%
24,66
47,95
23,24

63

2,90

198

3,56

3
2.169

0,14
100,00

33
5.560

0,59
100,00

Fonte: IBGE, Perfil dos municípios brasileiros - gestão pública 2002.
Elaboração da autora.

No tocante à renda, pela tabela 3, verifica-se que a maior parte dos municípios consorciados
(52%) tem renda média entre o quinto e oitavo decil. Portanto, tem-se que os municípios que se
consorciam são, em geral, municípios com renda média a alta. Cabe ressaltar, também, que a freqüência de municípios consorciados que estão nos decis médios e altos de renda é, proporcionalmente,
superior à freqüência dos municípios brasileiros nessas mesmas faixas de renda. De maneira geral,
os consórcios estão distribuídos igualmente em quase todos os decis de renda, com exceção dos municípios muito pobres (primeiro, segundo e terceiro decis) ou extremamente ricos (décimo decil).
Tabela 3. Distribuição de municípios consorciados, segundo decil de renda – 2002
Decis de renda
1
2
3
4
5
6

no de municípios consorciados
102
123
161
241
275
301

Fonte: IBGE, Perfil dos municípios brasileiros - gestão pública 2002.
Elaboração da autora.

%
4,70
5,67
7,42
11,11
12,68
13,88
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Tabela 3. Distribuição de municípios consorciados, segundo decil de renda – 2002
Decis de renda

no de municípios consorciados

%

7
8
9
10
Total

279
264
228
195
2.169

12,86
12,17
10,51
8,99
100

Fonte: IBGE, Perfil dos municípios brasileiros - gestão pública 2002.
Elaboração da autora.

Quanto à atuação dos CIS, segundo estudo de Lima & Pastrana, que teve por objetivo traçar
diagnóstico dos consórcios em Minas Gerais16, observou-se que, nesse estado, 95,7% das parcerias
foram constituídas, entre outras finalidades, para o atendimento de especialidades e serviços de
apoio diagnóstico. Apenas 25,7% dos consórcios em Minas realizavam ações de atenção básica e
28,6%, de atenção hospitalar.
Informações da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso17 revelam que 100% dos consórcios do estado atendem a áreas de especialidades médicas (assistências secundária e terciária) e
realizam exames complementares de apoio diagnóstico.
No tocante ao financiamento dos CIS, pesquisa desenvolvida pelas mesmas autoras18, em que
é realizado levantamento de informações acerca dos consórcios em todos os estados brasileiros, revela que a principal fonte de recursos, para 97,9% dos entrevistados, é proveniente de contribuições
dos municípios. Apenas 37,4% dos informantes acusaram o recebimento de recursos decorrentes da
produção registrada no SIA/SUS e SIH/SUS. Os estados participavam do financiamento em 20%
dos consórcios pesquisados e há ainda 10,8% de consórcios que contam com recursos de outras
fontes, como doações e pagamentos efetuados pelos usuários. Questões concernentes ao financiamento de consórcios serão analisadas na próxima seção.

VII. Financiamento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde
Em geral, o financiamento dos CIS é realizado por meio da combinação de três fontes básicas:
recursos provenientes diretamente do SUS, resultantes de transferências federais para os municípios
participantes; recursos das Secretarias Estaduais de Saúde; e quotas dos municípios consorciados.
Recentemente, com a nova Lei dos Consórcios, essas parcerias também poderão gerar receita própria por meio da emissão de documentos de cobrança, bem como poderão exercer atividades de
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga
de uso de bens públicos administrados pelo consórcio.
Lima & Pastrana (2000b).
SES-MT (sem data).
18
Lima & Pastrana (2000a).
16
17
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Em relação aos recursos federais, cabe ressaltar que a Lei no 8.142/90 não prevê transferências
fundo a fundo para consórcios, mas sim para municípios, estados e Distrito Federal. Segundo Lenir
Santos19, “o município que integra o consórcio não perde a sua condição de gestor único naquela
esfera de governo”. Ainda de acordo com a autora, “A direção única continua a ser a de cada município, não sendo transferida para o consórcio, que não surge como uma instância intermediária do
SUS, mas constituindo apenas um instrumento gerencial da Administração”.
Os repasses financeiros da União para os entes hierarquicamente inferiores continuam a ser feitos, dependendo da forma de habilitação em que se encontram estados e municípios, fundo a fundo
– do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de Saúde; por pagamento direto
a prestadores públicos, entre os quais se incluem os consórcios, ou privados ou por aplicações diretas
do MS (Pioneiras Sociais e Inca); e por convênios. Por esse motivo, analisaram-se, na seção V, os mecanismos de repasse de recursos da União para estados e municípios, de forma a compreender os fluxos
de financiamento, que poderão, de acordo com as decisões desses entes, ser destinados aos CIS.
Até a promulgação da EC 29, as transferências federais para a saúde não estavam condicionadas a contrapartidas de estados e municípios20, o que tornava irregular a participação desses entes
no financiamento da saúde. Com a permissão de vinculação de receita de impostos às despesas com
ações e serviços de saúde, a expectativa era de que seria garantida maior proteção ao setor e maior estabilidade e previsibilidade aos gastos. Não obstante, os valores mínimos a serem aplicados na saúde,
exigidos pela emenda, não têm sido cumpridos, principalmente pela União e pelos estados21.
As subseções seguintes descrevem os três mecanismos de financiamento da saúde e, em particular, dos CIS.
VII.1 Transferências federais
Conforme foi mencionado, quando os municípios decidem formar consórcios de saúde, a
sistemática de transferência de recursos federais para os entes subnacionais não sofre modificações.
Tendo sido estabelecido o orçamento federal para o setor de saúde, são constituídos fluxos financeiros da União para os governos subnacionais e/ou prestadores de serviços que, somados aos recursos
fiscais desses entes, compõem suas disponibilidades de financiamento da saúde. Os recursos assim
compostos poderão, de acordo com o interesse dos municípios, ser remanejados para a execução de
atividades realizadas por consórcios.
Os recursos federais, como mencionado, podem ser transferidos fundo a fundo para municípios e destes para os consórcios; diretamente ao consórcio, como pagamento pela prestação de
serviços; e/ou por meio de convênios.
Santos (sem data).
O texto constitucional permitia, até a promulgação da EC 29, apenas a vinculação de recursos para a área de educação, particularmente para a manutenção do desenvolvimento do ensino.
21
O acompanhamento dessa questão pode ser encontrado sistematicamente nos números 9, 10, 11 e 12 do Boletim de Políticas
Sociais da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA no site www.ipea.gov.br.
19
20
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A composição do financiamento dos CIS varia sensivelmente de consórcio a consórcio. Dados sobre o CIS de Penápolis22 revelam que, para o ano de 1991, 25% dos custos do consórcio eram
cobertos por transferências da União. Por sua vez, estudo realizado para a implantação do CIS do
Xingó23 (CISAX), no Estado de Alagoas, previa a participação financeira da União, para gastos em
custeio, em 50% e, para gastos em capital, em 72%.
VII.2 Contribuições estaduais
Dados do SIOPS de 2004, para 22 estados brasileiros, mostrados na tabela 4, indicam grande
variabilidade do grau de dependência dos estados em relação aos recursos federais destinados à saúde.
As transferências do SUS representavam de 0,14% das despesas totais com saúde no Estado de Roraima a 44,5% dessas despesas na Bahia. Excluindo-se esses casos extremos, tais transferências situaramse em torno de 20 a 40% das despesas totais dos referidos estados, sendo sua média de 24,4%.
Essa mesma tabela indica que o percentual de recursos próprios de estados aplicados em saúde, que representa o esforço desses entes no financiamento dos gastos, oscila entre 5 e 25%. Portanto,
verifica-se que a exigência da EC 29, quanto à aplicação de 12% das receitas vinculáveis dos estados
para o setor de saúde, ainda não foi satisfeita por várias unidades federadas. Segundo estimativas da
pesquisa do MS24, havia uma necessidade adicional de recursos, no período 2000-2004, da ordem
de 3,7 bilhões de reais para que os estados atingissem os 12% das receitas vinculadas ao setor. Desse
total, 80,8% resultavam da aplicação dos dispositivos da EC 29, e o restante devia-se à expansão da
receita vinculável, tendo em vista a hipótese de crescimento da economia de 2% ao ano. Sendo assim,
a despesa própria dos estados se elevaria de 5,7 bilhões em 1998 para 9,4 bilhões em 2004.
Por fim, de maneira geral, as despesas com investimentos encontravam-se, em 2004, entre
3,6% e 24% das despesas totais com saúde. Nota-se que a média dos investimentos, com exceção de
alguns estados, era bastante reduzida: 8,2% das despesas totais com saúde.
Tabela 4. Dados estaduais: transferências do SUS e despesas com investimento sobre a despesa
total e recursos próprios aplicados em saúde – 2004
UF
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão

%Transf_SUS/DT

%Rec_Pr_Apl_Saúde

%Desp_Invest/DT

25,39
32,27
16,53
0,14
28,12
17,73
31,71
9,61

10,19
11,91
20,14
15,75
24,92
13,96
10,38
4,98

8,49
4,86
6,31
11,15
16,6
6,39
20,89
24,19

Fonte: SIOPS/DATASUS.
DT = despesa total com saúde, excluídas as despesas com inativos sob responsabilidade do estado.

Ribeiro & Costa (1999).
Governo do Estado de Alagoas (1991).
24
Ministério da Saúde (2001).
22
23
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Tabela 4. Dados estaduais: transferências do SUS e despesas com investimento sobre a despesa
total e recursos próprios aplicados em saúde – 2004
UF
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
São Paulo
Santa Catarina
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal
Total

%Transf_SUS/DT

%Rec_Pr_Apl_Saúde

%Desp_Invest/DT

16,13
35,56
26,98
31,38
32,21
19,24
44,49
29,27
16,35
29,33
21,62
26,26
16,76
34,24
24,43

11,82
11,22
12,44
12,17
11,34
12,63
13,07
13,27
17,25
8,75
9,77
12,55
18,68
12,11
14,3

2,46
18,72
10,75
8,82
18,33
4,74
7,86
11,34
3,62
5,97
13,78
11,58
6,09
5,28
8,2

Fonte: SIOPS/DATASUS.
DT = despesa total com saúde, excluídas as despesas com inativos sob responsabilidade do estado.

Observa-se, assim, que existe espaço para se ampliar a participação de grande parte dos estados no financiamento da saúde. Essa situação se reflete também na contribuição dos estados no
custeio de consórcios de saúde. Em algumas unidades da federação não há uma política de incentivos financeiros para a sustentabilidade dessas parcerias; em outras, a participação é errática ao longo do tempo. Como foi mencionado na seção VI, em 2000, apenas 20% dos consórcios informaram
que os estados participavam na composição do financiamento.
A Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso (SES/MT) adotou a estratégia de incentivo
à constituição de CIS. No estado, um dos passos para a constituição dos consórcios consiste na
assinatura de Termo de Convênio com a SES/MT, em que se estabelece a participação financeira do
estado no custeio das atividades das associações, além de outras obrigações.
Em Mato Grosso há vários modelos de CIS que se adequam às condições e características
de cada região, como, por exemplo, a existência ou não de unidade de referência hospitalar pública.
Quando a unidade de referência é um hospital público pertencente à SES/MT, o estado assegura a
manutenção do hospital e assume os salários de funcionários e de técnicos. Quando essa unidade é um
hospital público municipal, a SES rateia com os municípios o custo com salários de médicos e serviços
ofertados. O quadro a seguir mostra os mecanismos de financiamento de vários consórcios da região.
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Quadro 1: Participação do Estado do MT no financiamento de alguns CIS – 2003
Consórcio

CIS do Araguaia

Consórcio Regional de
Saúde do Sul de Mato
Grosso
CIS do Garças Araguaia
CIS do Alto Tapajós
CIS do Baixo Araguaia
CIS do Médio Norte

Financiamento da SES
100% da cota de participação de cada município, sendo estabelecido que o repasse
será efetuado da seguinte forma:
a) 50% após a comprovação do efetivo repasse dos municípios ao Consórcio
através de comprovante de depósito;
b) 50% proporcional ao cumprimento da programação de atividade,
especialmente da contratação de cinco profissionais médicos especialistas, previsto
em Plano de Trabalho.
50% da cota de participação de cada município;
30% de produção mensal global do SIA e SIH.
50% da cota de participação de cada município.

Fonte: Superintendência de Atenção Integral à Saúde/SES-MT.

Em Minas Gerais, em um primeiro momento, houve incentivo para a criação de consórcios
e repasse de recursos públicos estaduais para seu funcionamento. Atualmente, o estado participa
do custeio dos consórcios por meio da cessão de recursos físicos, materiais e humanos. Além disso,
elabora projetos técnicos, presta assessoria para operacionalização e viabiliza financiamentos para
compra de equipamentos. No entanto, não há, sob a administração atual, repasse de recursos diretamente para os consórcios.
Atualmente, a Lei dos Consórcios deverá imprimir maior estabilidade às relações entre os
entes constituintes do consórcio público. A lei prevê que os entes consorciados somente alocarão recursos ao consórcio mediante “contrato de rateio”, cujo prazo de vigência não deverá ser superior ao
das dotações que o suportam. Essas dotações deverão estar consignadas nas leis orçamentárias ou
nos créditos adicionais dos entes participantes do consórcio, sob pena de exclusão daqueles que não
fizerem tal previsão. Adicionalmente, para conferir maior previsibilidade às ações de consórcios, a lei
instituiu outro instrumento: o “contrato de programa”, que constitui e regula as obrigações que um
ente da federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com o consórcio público. Entre
as cláusulas que deverão constar do referido contrato, destacam-se as que estabelecem penalidades
no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos.
VII.3 Participação municipal
Dados para o ano de 2004, apresentados na tabela a seguir, revelam que o percentual de despesas totais de responsabilidade dos municípios, financiado por recursos transferidos pelo SUS, é tanto
maior quanto maior for a população do município. Isso indica que o grau de dependência de recursos
oriundos de transferências federais voluntárias é menor para municípios de pequeno porte.
Quanto ao percentual de recursos próprios aplicados em saúde – aqueles resultantes da arrecadação de impostos locais e do recebimento de transferências constitucionais –, verifica-se que,
para municípios de até duzentos mil habitantes, com exceção da faixa de cinqüenta a cem mil habi-
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tantes, quanto maior o município, maior o comprometimento de recursos próprios para o setor. Vale
destacar que, em termos per capita, há uma relação inversa entre despesa com recursos e tamanho
do município. Isso sugere que, apesar de os municípios menores estarem destinando menor soma
de recursos próprios para a saúde, esse montante, quando dividido pelo total da população, resulta
em maior despesa por habitante.
As despesas municipais com investimentos em saúde, à semelhança dos estados, encontravamse, em 2004, em níveis reduzidos. Pela tabela a seguir, é possível observar que quanto menor o município, maior a participação dos investimentos sobre o total das despesas. Isso sugere que é provável que
parte das despesas em infra-estrutura e equipamentos esteja sendo realizada em municípios cuja escala
de produção em saúde seja ineficiente. Esse seria mais um argumento em favor do consorciamento.
Tabela 5. Dados municipais por faixa populacional: transferências do SUS e despesas com
investimento sobre a despesa total e recursos próprios aplicados em saúde – 2004
Faixa Pop.
Até 5.000 hab.

%Transf_SUS/DT

%Rec_Pr_Apl_Saúd

%Desp_Invest/DT

30,0

18,6

10,6

De 5.001 a 10.000 hab.

34,9

19,6

9,3

De 10.001 a 20.000 hab.

38,1

19,7

8,2

De 20.001 a 50.000 hab.

40,1

20,0

7,4

De 50.001 a 100.000 hab.

45,3

18,8

5,9

De 100.001 a 200.000 hab.

41,9

21,1

6,5

De 200.001 a 400.000 hab.

44,0

19,6

6,2

Acima de 400.001 hab.

47,9

17,3

4,6

Total

43,6

18,8

6,2

Fonte: SIOPS/DATASUS.
DT = despesa total com saúde, excluídas as despesas com inativos sob responsabilidade dos municípios, inclusive aquelas
financiadas por outras esferas de governo.

Como 94% dos municípios consorciados possuem população de até cinqüenta mil habitantes,
depreende-se da análise dos dados anteriores que: municípios que se uniram por meio de consórcios de saúde apresentam menor grau de dependência de recursos do SUS; a despesa com saúde
por habitante, nesses municípios, é superior à de municípios com população entre cinqüenta mil e
duzentos mil habitantes; e, por fim, a despesa com investimentos como proporção da despesa total
é mais elevada do que em municípios de maior população.
Como mencionado anteriormente, estudo sobre a situação dos Consórcios Intermunicipais
de Saúde25, realizado em 2000, revelou que, para 97,9% dos representantes de consórcios, a principal
fonte de recursos é proveniente dos próprios municípios. Dos recursos municipais, 75,9% da contribuição é proveniente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Essa evidência é corroborada por informações do Colegiado de Secretários Executivos de
Consórcios de Saúde do Estado de Minas Gerais (COSECS-MG). Nos consórcios do estado, cada
cidade contribui com um percentual do FPM para a manutenção de toda a estrutura administrativa
25

Lima & Pastrana (2000a).
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da associação. Em Mato Grosso, os municípios também destinam um percentual do FPM para o
financiamento dos CIS. Os critérios de rateio entre os municípios variam de consórcio a consórcio.
Em linhas gerais, baseiam-se na população e no atendimento prestado a cada município. Há ainda
o CIS da Região Oeste, que estabeleceu o valor per capita de R$ 0,20 por mês a ser aplicado sobre a
população de cada município participante.
Quanto ao financiamento do consórcio de Penápolis (CISA), Ribeiro & Costa (1999) apresentaram estimativa, para o ano de 1991, de que cerca de 25% dos recursos eram oriundos de transferências da União e que o restante das despesas eram pagas por cotas dos municípios consorciados. A partir de 1997, os custos da parceria passaram a ser rateados entre os municípios segundo
os seguintes critérios: 30% segundo a densidade populacional e 70% de acordo com a utilização dos
serviços.
Como foi mencionado para o caso do financiamento estadual de consórcios, a previsibilidade
do aporte de recursos municipais aos consórcios também deverá se ampliar com a criação do contrato de rateio e do contrato de programa pela Lei dos Consórcios.

VIII. Conclusões
Análise da legislação que implementou e consolidou o SUS e redefiniu as responsabilidades
da União, estados e municípios mostrou várias tendências do processo de descentralização da saúde. Entre elas, verifica-se a criação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).
Como foi visto, esses consórcios, em sua grande maioria, são formados por municípios de
pequena população e com rendas per capita média e alta. As principais fontes de financiamento dos
CIS são as contribuições financeiras provenientes dos municípios participantes e, em menor proporção, o recebimento de recursos decorrentes de pagamento por produção de serviços (SIA/SUS
e SIH/SUS), que são transferidos aos municípios em gestão plena do sistema e desses para os consórcios ou, então, são repassados diretamente ao prestador.
Quanto aos estados, verificou-se que há espaço para expandir sua participação no financiamento não somente dos CIS, mas da saúde como um todo, visto que as exigências da EC 29 ainda
não foram satisfeitas por vários desses entes. Atualmente, a contribuição dos estados para o custeio
dos consórcios é bastante variável, podendo ser significativa em alguns estados e até mesmo inexistente em outros. É provável que a nova Lei de Consórcios modifique esse cenário, imprimindo maior
estabilidade ao financiamento estadual de consórcios públicos.
No tocante aos municípios, verifica-se que os de menor população – os quais constituem 94%
dos municípios consorciados – apresentam menor dependência de recursos transferidos pelo SUS
para o custeio de suas despesas. Em termos per capita, a mesma relação continua válida: quanto
menor o município, maiores suas despesas com recursos próprios direcionadas à saúde. Sendo assim, é possível concluir que esses municípios apresentam condições favoráveis para investir recursos
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na saúde e, conseqüentemente, nos consórcios. Essa tendência já vem sendo seguida para a saúde
como um todo, visto que os percentuais de recursos próprios destinados à saúde por esses entes já
atendem aos ditames da emenda constitucional que vincula recursos ao setor.
Quando se comparam as despesas com custeio de ações e serviços de saúde com as despesas
com investimentos em infra-estrutura e equipamento, observa-se que, em geral, os valores destinados, pelos estados e municípios, a investimentos sobre o total da despesa com saúde apresentam-se
em patamares reduzidos. Portanto, quanto à alocação de recursos próprios desses entes, seria oportuno que houvesse uma ampliação do montante destinado aos investimentos em saúde. Por serem
associações de municípios – e, com a nova Lei dos Consórcios, também entre esses entes, estados e
a União –, essa mesma lógica continua válida para os consórcios.
As informações concernentes aos CIS e, principalmente, ao seu financiamento, ainda são
escassas. Pesquisas de campo que permitissem coletar dados referentes, sobretudo, à estrutura de
financiamento dessas associações em muito enriqueceriam o entendimento de seu funcionamento.
Provavelmente, parte das motivações para sua formação e debilidades quanto à sua sustentabilidade
poderia ser identificada por tais estudos.

Capítulo 2
Consórcios Intermunicipais de Saúde: uma análise à luz da teoria dos
jogos
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Resumo
Este capítulo* analisa a formação e a sustentabilidade político-financeira dos Consórcios Intermunicipais de Saúde. Utilizando o instrumental oferecido pela teoria dos jogos, é construído
um jogo dinâmico de dois períodos com informação imperfeita, no qual dois jogadores (prefeitos)
decidem quanto à adesão e à permanência no consórcio. São analisados dois modelos. Em um
primeiro modelo, admite-se a possibilidade de punição ao município que abandonar a parceria, por
meio da suspensão do atendimento à sua população nas instalações do consórcio. Já no segundo,
considerando o princípio constitucional que estabelece o acesso universal às ações e serviços de saúde, relaxa-se essa hipótese. Os resultados mostram que as decisões dos prefeitos dependem de dois
fatores: dos mecanismos de punição introduzidos e dos ganhos advindos da parceria. Evidencia-se
uma forte tendência à instabilidade da associação no segundo modelo.

Introdução
O Consórcio Intermunicipal de Saúde é uma iniciativa autônoma de municípios localizados em
áreas geográficas contíguas que se associam para gerir e prover conjuntamente serviços especializados
e de apoio diagnóstico de maior densidade tecnológica à população das municipalidades participantes. Essas associações constituem uma forma inovadora de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
que a cada dia torna-se mais comum em todo o Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Em
1999, segundo a pesquisa Perfil de Informações Municipais do IBGE, 2.040 municípios formaram
consórcios de saúde, o que corresponde a cerca de 35% do total de municípios brasileiros.
São várias as evidências que sugerem que o consorciamento em saúde levou ao aumento de
eficiência e de qualidade dos serviços ofertados26. Em municípios de pequeno porte, a oferta de serviços especializados exige, muitas vezes, escala de produção incompatível com a demanda da população correspondente. A possibilidade de agregação dos municípios pode, portanto, trazer significativas economias de escala. Além disso, em várias regiões, há concentração de leitos hospitalares nos
municípios maiores, como no caso de Penápolis, que detém 253 dos 286 leitos disponíveis na região
(Gontijo et alli, 1994). O consórcio teria o potencial de reduzir a capacidade ociosa nesses municípios de maior população ao disponibilizar leitos aos municípios menores que aderirem à parceria.
Cabe ressaltar que os consórcios facilitam a implementação do sistema de referências, já que
unificam a porta de entrada. Isso significa que consultas com especialistas são realizadas somente
após a indicação de clínicos, o que tende a reduzir os custos de atendimento. Essas associações tam* Versão deste capítulo foi publicada na Revista Brasileira de Economia.
26
No tocante à qualidade, encontram-se poucos indicadores de satisfação dos usuários. Um dos estudos que oferece indicadores sobre satisfação de pacientes, Gontijo et alli (1994), refere-se ao consórcio de Penápolis, onde ficou comprovada a presença
de boas instalações e a ausência de filas para o atendimento de pacientes. Pesquisa de Maria Passos Peixoto (2000) confirma o
aumento da oferta de serviços nos consórcios de Penápolis, Amunpar e Teles Pires.
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bém induzem à padronização dos procedimentos médicos, visto que interligam diferentes unidades
de saúde, seja por meio do sistema de referências, seja pelo fato de essas unidades estarem sujeitas
a uma mesma instância de controle e avaliação. Ademais, como será visto no capítulo 4, a parceria
pode representar um incremento dos gastos locais com saúde, permitindo a ampliação e diversificação da oferta de serviços.27
Finalmente, do ponto de vista legal os consórcios são pessoas jurídicas de direito privado, o
que permitia maior flexibilização administrativa. Com a promulgação da Lei dos Consórcios – Lei
no 11.107, de 6 de abril de 2005 –, apesar de a personalidade jurídica dos consórcios ter sido mantida
como de direito privado, restringiu-se seu raio de ação ao impor a observação de normas de direto
público, no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e
admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Estabeleceuse, ainda, que a gestão financeira e orçamentária dessas parcerias deverá se realizar em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal.
Considerando as vantagens acima expostas, assume-se, neste trabalho, que haja consenso de
que o consorciamento em saúde deva ser incentivado, apesar das evidências sobre sua efetividade
não serem claras. Segundo Ansari et alli (2001), as evidências inconclusivas sobre a efetividade das
associações decorrem, em parte, das dificuldades da análise de sua natureza multifacetada, impondo sérias restrições metodológicas. Contudo, existe uma literatura crescente que assume que a
colaboração é uma “boa coisa”, e este livro segue essa visão.
Apesar dos benefícios aos usuários dos serviços e do aumento da resolutividade da rede de
saúde, pode haver situações em que os municípios decidam abandonar as parcerias, mesmo que
essa atitude vá de encontro aos termos contratuais dos consórcios. A viabilidade dessas instituições,
a longo prazo, depende, portanto, de um equilíbrio tênue: a confiança mútua entre gestores. Considerando a fragilidade das finanças municipais e a complexidade do processo político de construção
das parcerias, a manutenção desse equilíbrio pode ser inviabilizada.
De fato, em que pese a esfera municipal ter sido a grande beneficiada pela Constituição de
1988, com a elevação da receita disponível, os municípios continuam apresentando uma grande
vulnerabilidade fiscal. Se por um lado aumentaram as suas fontes de recursos, por outro, o processo
de descentralização das funções públicas, principalmente das políticas sociais, tem exercido forte
impacto nas finanças desses entes federativos, podendo reduzir o interesse do prefeito de um município em honrar seu compromisso para com o consórcio.
Quanto ao processo político, a percepção, por parte dos prefeitos, de que o usufruto dos serviços e benefícios advindos do consórcio poderia ser parcialmente mantido sem sua adesão financeira
(comportamento free rider) pode gerar a quebra do pacto entre as partes e a insolvência da associação. Vale ressaltar que o comportamento free rider existe mesmo quando o município não participa
Dados apresentados por Ribeiro & Costa (1999) mostram que metade da receita do Consórcio de Penápolis (SP), por exemplo, é oriunda das cotas municipais, sendo a outra parte de transferências do SUS.
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de consórcio. Considerando-se que, na vigência da Norma Operacional Básica no 01/96 (NOB-SUS
01/96), a Programação Pactuada e Integrada (PPI) − mecanismo que define as responsabilidades
dos municípios quanto à garantia de acesso da população aos serviços de saúde no próprio território
ou por meio de encaminhamento a outros municípios − não foi implementada e que a pactuação,
com base na NOAS 01/02, vinha sendo gradativa, municípios utilizavam-se das instalações de outros sem que recursos federais correspondentes ao atendimento de sua população fossem transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o Fundo Municipal de Saúde (FMS) do município
em que o serviço fora prestado. Neste capítulo, o comportamento free rider, presente mesmo sem a
formação do consórcio, não é analisado. Considera-se apenas o efeito free rider existente quando
municípios aderem à parceria e, posteriormente, tornam-se inadimplentes.
Neste capítulo, assume-se que os políticos (prefeitos) têm como um de seus maiores objetivos
maximizar sua sobrevivência político-eleitoral. Para tanto, tomam decisões de investimento de forma
a maximizar seu apoio popular, representado neste capítulo pela utilidade de um eleitor mediano.
O interesse específico do eleitorado, entretanto, irá depender do ambiente econômico. Em
nosso modelo, quando os eleitores consideram o ambiente econômico favorável, preferem ações de
saúde, que têm grande impacto a médio e longo prazos, mas retorno esperado menor no curto prazo. Por outro lado, quando o ambiente econômico é desfavorável, os eleitores preferem outras ações
cujos resultados são percebidos no curto prazo. Numa situação de crise econômica com elevado
desemprego, por exemplo, um eleitor típico tende a preferir uma cesta básica à possibilidade de fazer
um exame de ressonância magnética, cuja probabilidade de vir a ser necessitado é pequena.
Essas considerações, tanto de ordem financeira quanto política, tornam evidente a vulnerabilidade dos consórcios e a possibilidade de sua dissolução. Quando um município adere ao consórcio
mas torna-se inadimplente, os demais consorciados podem reagir suspendendo ou continuando a
permitir o atendimento aos pacientes desse município. No primeiro caso, dizemos que houve punição ao município inadimplente. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar se a existência ou
não de punição afeta o resultado − no que tange à formação e à manutenção de consórcios − desse
intrincado jogo político.
Usando o instrumental da teoria dos jogos, são analisados dois modelos distintos. O primeiro
modelo mostra que um mecanismo para se evitar a interrupção do fluxo de recursos dos municípios
aos consórcios é a suspensão do atendimento à população da municipalidade que estiver em débito com suas obrigações financeiras junto à associação. Esse procedimento é adotado por alguns
consórcios como, por exemplo, o supracitado Consórcio Intermunicipal de Saúde de Penápolis/SP
(CISA). No entanto, essa atitude fere o princípio do SUS, de acesso universal aos serviços e atenção
integral à população, estabelecido no artigo 196 da Constituição Federal. No segundo modelo, verifica-se que a impossibilidade legal de punir o município inadimplente pode levar ao abandono do
consórcio por parte de um dos municípios ou até mesmo à sua não-formação.
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Pesquisas empíricas sobre a atuação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde foram realizadas por equipes do Ministério da Saúde e por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Não
é de conhecimento da autora deste trabalho que, até o momento, haja registros de estudos que
relacionem comportamento estratégico à questão da viabilidade político-financeira de consórcios.
Assim, a principal contribuição deste livro é agregar às pesquisas empíricas já realizadas aspectos
estratégicos em um modelo formal de teoria dos jogos.
O capítulo estrutura-se da seguinte forma. A seção I apresenta o modelo básico com a forma extensiva do jogo. A seção II fornece a resolução do modelo com punição para o município que abandona o consórcio. A seção III apresenta a resolução do modelo quando não há punição à municipalidade
inadimplente. A seção IV estende o modelo original para analisar o que ocorre quando a preferência
do eleitorado por ações outras, que não as de saúde, torna-se fortemente dominante em um ambiente
econômico desfavorável. A seção V apresenta outras extensões ao modelo básico. Finalmente, as conclusões e sugestões de refinamentos para pesquisas futuras encontram-se na seção VI.

I. O modelo básico
I.1 Descrição do jogo
Para analisar a formação e a sustentabilidade político-financeira dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, considera-se um jogo dinâmico de dois períodos t=1,2, com informação imperfeita,
no qual participam dois jogadores, os prefeitos municipais j=1,2.
Em cada período, cada prefeito dispõe de um orçamento B a ser alocado em dois tipos de
gastos: gastos com ações de saúde e gastos com outras ações. Esses gastos com outras ações, que
não as de saúde, são tipicamente locais e, portanto, efetuados separadamente por cada prefeito em
seu município. Por outro lado, os gastos em saúde podem ser potencializados caso os municípios se
unam por intermédio de um Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), devido aos benefícios desse
tipo de associação, já descritos na introdução e detalhados a seguir.
As decisões estratégicas dos agentes são as seguintes. No primeiro período os prefeitos decidem se formam ou não um CIS. Se decidirem não formar, os gastos de cada município são executados localmente em cada um dos dois períodos, não havendo nenhuma interação entre as populações
respectivas, nem externalidades intermunicipais. Assim, cada prefeito j=1,2 decide independentemente quanto gastar localmente em saúde e em outras ações, em cada um dos períodos t=1,2: Ljt
(saúde), Pjt (outras).
Caso os prefeitos decidam formar um CIS, cada município contribui com uma quantia Sa
correspondente a uma taxa de adesão que é usada para custear investimentos iniciais do consórcio.
O investimento Sa exige um prazo de maturação de um período, e seu retorno, portanto, é realizado
apenas em t=2. Feita a transferência do recurso Sa para o consórcio, cada prefeito j decide como
gastar o restante de seu orçamento (B−Sa) em ações locais de saúde (Lj1) e outras (Pj1).
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No segundo período, os agentes decidem se permanecem no consórcio ou abandonam a instituição. Caso permaneçam, os municípios usufruem de ganhos de escala e escopo do investimento
inicial (Sa) e transferem recursos Sq para a manutenção do consórcio. Esses recursos também podem
ser potencializados quando serviços de saúde são ofertados por meio de CIS28.
A modelagem aqui introduzida tem por objetivo verificar qual o papel dos incentivos no que
diz respeito à decisão do prefeito quanto ao abandono do consórcio após sua formação, assim
como o efeito desses incentivos nas decisões de formação dessa instituição. Para tanto, a análise
será concentrada em um dos dois jogadores – o prefeito j=2 –, assumindo que o prefeito j=1 nunca
abandonará o consórcio no segundo período.
Existem duas justificativas para tal simplificação, sendo uma de ordem técnica e a outra de
ordem empírica. Do ponto de vista técnico, a permanência de um dos prefeitos no consórcio simplifica a descrição e a resolução do jogo e, ao mesmo tempo, tem o potencial de tornar a parceria
mais atraente e segura para o outro prefeito. Assim, se forem obtidos resultados negativos no que
diz respeito à viabilidade da parceria nessas circunstâncias, os resultados tornam-se ainda mais
significativos no caso em que é permitido que ambos os prefeitos abandonem a parceria. Do ponto
de vista empírico, a assimetria entre os dois municípios reflete o fato de que um deles é considerado
município-sede, de forma que todo o investimento inicial é feito nesse município, que preserva a
estrutura física do consórcio, caso o outro município decida abandoná-lo. Na prática, tudo acontece
como se o município-sede não tivesse a opção de abandonar o consórcio, sendo sua decisão restrita
a continuar ou não atendendo os habitantes do município inadimplente. A seção V descreve os efeitos nos equilíbrios do jogo quando essa hipótese é relaxada.
Uma vez tomada a decisão de permanecer ou não no consórcio (pelo prefeito j=2), cada jogador j=1,2 decide como gastar seu orçamento (descontados possíveis gastos com o consórcio) em
ações locais de saúde e outras: Lj2 (saúde), Pj2 (outras).
Finalmente, os prefeitos derivam utilidade de suas decisões de investimento nos dois períodos,
conforme descrito na seção 1.3.
I.2 A função de produção de saúde
Neste livro supõe-se que a produção de saúde dos municípios é uma função crescente dos
gastos per capita em saúde (s) e da população atendida (N): f(s,N). Assim, mantendo-se a mesma
população atendida, se o gasto per capita aumenta, também aumentará a provisão de serviços de
saúde. Está implícito nessa hipótese, como será visto na seção seguinte, que mais assistência médica
Além desses retornos, estabelecimentos de saúde também podem incorrer em ganhos advindos de maior eficiência alocativa e/ou
produtiva. A eficiência alocativa é alcançada quando firmas usam a melhor combinação de insumos, dados os seus custos, para alcançar um certo nível de produção. Diz-se que um bem foi produzido de forma eficiente tecnicamente quando se obtém o máximo
de produto, dados os fatores de produção. Estão potencialmente sujeitos a esses ganhos tanto os estabelecimentos pertencentes a
um único município quanto aqueles resultantes do consorciamento. Portanto, diferentemente dos ganhos de escala e de escopo, os
resultantes de eficiência alocativa e produtiva não se restringem apenas a estabelecimentos de saúde pertencentes a consórcios. A
próxima seção apresenta uma discussão mais detalhada sobre os ganhos na produção de saúde resultantes do consorciamento.

28
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produz mais saúde – ou seja, que sua produtividade marginal é positiva. Além disso, considera-se,
também, que, se a população total atendida, N, aumenta, mantendo-se, ainda, o mesmo gasto per
capita, aumentará a produção de saúde. Para simplificar a análise, outros determinantes da produção de saúde, como o estilo de vida da população, não são incorporados à função29.
A hipótese acima reflete os ganhos de escala e escopo associados à provisão de serviços de
saúde. As economias de escala estão presentes quando a curva de custo médio de longo prazo de
determinada firma provedora de saúde declina à medida que o produto aumenta. Já as economias
de escopo acontecem quando é possível produzir dois ou mais bens diferentes conjuntamente e de
forma mais econômica do que se fossem produzidos separadamente30. A produção de bens e serviços
de saúde é realizada freqüentemente por meio de firmas multiprodutoras, que ofertam inúmeros procedimentos médicos e que, portanto, estão sujeitas a essa possibilidade de ampliar sua eficiência.
No contexto deste capítulo existem três tipos de gastos em saúde que afetam a função de
produção: gastos locais, gastos em investimentos iniciais e gastos de manutenção. Por atenderem
a populações distintas (gastos locais versus gastos do consórcio) e por terem aplicações diferentes
(gastos em investimento versus gastos em manutenção), é natural esperar que cada gasto tenha um
efeito distinto sobre a provisão de saúde. Neste livro supõe-se que o efeito é aditivamente separável.
Para exemplificar e fixar a notação, a produção total de saúde para o município 1 no segundo período quando um consórcio é formado e mantido é expressa por:

Os índices m, a e q, nas funções acima, referem-se, respectivamente, à produção de saúde
resultante dos gastos realizados pelo município isoladamente, do investimento inicial no consórcio
e das despesas com manutenção da parceria. Os termos N1 e N2 referem-se às populações dos municípios 1 e 2, respectivamente.
Com o intuito de obter resultados específicos, neste capítulo será adotada a seguinte parametrização para as funções de produção acima.
(FPS)

Os parâmetros m, k, l são números reais positivos satisfazendo k ≥ l ≥ m. A diferença no efeito
do gasto per capita (linear) e da população (raiz) sugere que os ganhos adicionais com o aumento
da população atendida, ceteris paribus, vão decrescendo devido aos problemas organizacionais associados a esse aumento. A ordenação dos parâmetros k ≥ l ≥ m reflete, em primeiro lugar, o fato de
que pode haver outros ganhos associados ao consorciamento que não estão refletidos nas variáveis
29
Phelps (1992) argumenta que o estilo de vida dos indivíduos pode afetar sua saúde, tanto positivamente – exercícios moderados, alimentação saudável – quanto negativamente – consumo de bebidas alcoólicas e cigarros, por exemplo.
30
Folland, Goldman & Stano (1997).
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s e N como, por exemplo, ganhos administrativos (organização), de maior flexibilidade de contratação e demissão de pessoal (devido ao fato de os consórcios serem instituições de direito privado),
entre outros. Em segundo lugar, espera-se que os gastos com investimentos iniciais, que estão associados a instalações e equipamentos, possam gerar maior retorno que os gastos de manutenção. É
claro que k = l = m é um caso particular desta modelagem. Neste trabalho também se restringe a
relação entre os parâmetros ao se supor que

, ou seja, se existir um ganho adicional com o

consorciamento, esse ganho não é exageradamente elevado.
Observe que a variável N assume distintos valores dependendo da componente da função de
produção considerada. Assim, para fm, N corresponde à população do município que está provendo
os serviços de saúde locais, enquanto para fa e fq, trata-se da população total do consórcio. Esses
valores ficarão claros no decorrer deste capítulo.
I.3 A utilidade do político
Considera-se, neste trabalho, que a principal motivação do político é manter-se no poder.
Sendo assim, o prefeito destinará recursos do orçamento municipal para gastos que maximizem
a sua probabilidade de reeleição. O modelo assume que o processo eleitoral ocorre no final do
segundo período, que o mandato eleitoral é fixo e que há possibilidade de reeleição. A reeleição é
a motivação principal para que se utilize um jogo dinâmico finito de dois períodos, e não um jogo
infinitamente repetido.
O impacto da escolha de gastos do prefeito j sobre sua probabilidade de reeleição dependerá
de como os eleitores valorizam a provisão de saúde (Fjt) relativamente a gastos em outras ações. Nos
modelos estudados assume-se que as preferências dos eleitores do município 2, no período t=1,2,
podem ser descritas pela função do tipo Cobb-Douglas:
U2t (F2t, P2t , α ) = F2tα P2t (1 – α)
Na expressão acima, o parâmetro α∈[0,1], a ser discutido detalhadamente na seção I.5,
pode variar de um período a outro, revelando como o ambiente econômico afeta a preferência dos
eleitores do município 2 entre ações de saúde (F) vis-à-vis outras ações (P2t). Observe que o termo
F2t refere-se à produção total de saúde, o que envolve tanto o gasto local (L2t) quanto os gastos no
consórcio, se existirem.31
Observa-se, pela função de utilidade do eleitor, que, no modelo a ser desenvolvido, o aumento
da produção de serviços em saúde irá resultar, necessariamente, em maior utilidade. Cabe ressaltar
que esse resultado não é necessariamente verdadeiro.
Segundo Phelps (1992), a literatura em economia da saúde ressalta que a produtividade da
assistência à saúde pode variar com a quantidade utilizada (mudanças extensivas) e a taxa em que
31
Alternativamente, poder-se-ia considerar a produção per capita de saúde, assim como o gasto per capita, em outras ações
na utilidade do prefeito. Essa abordagem, equivalente à atual (basta dividir as variáveis pelas populações correspondentes), é
adotada nos demais capítulos do livro.
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testes e procedimentos são realizados (mudanças intensivas), mantendo-se a população constante:
aumenta para baixos níveis de utilização e freqüência, diminui quando mais recursos são usados e
pode até mesmo ser negativa em decorrência de doenças iatrogênicas. Por exemplo, a probabilidade
de detectar casos positivos de câncer de mama, dada a sensitividade do teste, será maior se exames
forem conduzidos na população de risco (mulheres acima de quarenta anos). Expandir o uso do
teste extensivamente, ou seja, englobar outras parcelas da população (mulheres fora da faixa de risco) apresentaria produtividade decrescente, ou seja, menor número de casos detectados por exames
executados. Quanto à utilização intensiva, se exames são realizados de dez em dez anos e passam
a ser realizados de dois em dois anos, por exemplo, a detecção de tumores de mama aumentaria e,
portanto, a produtividade marginal do recurso médico seria positiva. Alternativamente, diminuir o
intervalo para uma base mensal provavelmente levará o teste para uma região da curva de produção
em que a produtividade marginal do fator é decrescente.
Assume-se, neste livro, que o gasto em saúde, ao incrementar o uso de tratamento médico,
necessariamente melhora as condições de saúde da população e, assim, repercute positivamente
sobre a utilidade do eleitor. No caso brasileiro, assim como para outros países em desenvolvimento,
essa simplificação da curva de produção – apresentando apenas retornos marginais crescentes −
justifica-se pelo fato de a cobertura populacional e a freqüência de diversos procedimentos mais
complexos e exames estarem aquém dos parâmetros estipulados internacionalmente. Esse é o caso
das consultas pré-natal. O Ministério da Saúde, com base em parâmetros internacionais, estipulou
que o número ideal de consultas é de seis por gestante. Em 2001, a média de consultas foi de apenas
4,2. Isso sugere que o incremento do número total de consultas, assim como de sua freqüência por
gestante e, conseqüentemente, a ampliação do gasto com esse procedimento, traria grandes melhorias para as condições de saúde da mulher. Essa evidência é ainda mais significativa quando se
considera que, segundo o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), de janeiro a
outubro de 2002 apenas 6% das gestantes participantes do Programa de Humanização do Pré-Natal
e Nascimento completaram a assistência pré-natal32. Generalizando-se esse resultado, chega-se à
conclusão de que, principalmente para os serviços produzidos por consórcio – serviços de maior
complexidade –, a região da função de produção na qual os recursos estão sendo aplicados corresponde à parte ascendente da curva. Essa é a principal justificativa para o uso da forma simplificada,
que revela como os agentes valoram o gasto em saúde neste trabalho. No presente capítulo, toma-se
a forma (F2t)α.33

A assistência pré-natal é considerada concluída quando são realizadas seis consultas pré-natal, todos os exames obrigatórios, a
imunização antitetânica, a realização do parto e a consulta de puerpério.
33
Deve-se notar, ademais, que a forma com que o cidadão valora o gasto em saúde pode não refletir exatamente a produtividade realizada desse gasto. De fato, um agente pode preferir gastar mais do que seria tecnicamente eficiente a fim de garantir
que, se precisar de serviços de saúde, será atendido adequadamente, mesmo que isso ocorra com pequena probabilidade. Em
outras palavras, o que de fato deve ser levado em consideração é a percepção dos eleitores de que ainda não se chegou à parte
decrescente da função de produção, uma hipótese que permeia todo este trabalho.
32
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Para simplificar a análise, parte-se da hipótese de que os eleitores do município 1 têm seu
interesse voltado exclusivamente para gastos em ações de saúde. Essa hipótese, além de simplificar
a análise, tem a vantagem de aumentar o incentivo à formação do consórcio, dados os ganhos já
discutidos anteriormente. Assim, os resultados de instabilidade que serão mostrados neste trabalho tornam-se ainda mais relevantes caso o município 1 também possa realizar gastos com outras
ações.34 As preferências desses eleitores, em cada período t=1,2, podem ser expressas pela seguinte
utilidade linear:
U1t(F1t)=F1t
Na expressão acima, o termo F1t novamente se refere ao gasto total em saúde, envolvendo
tanto o gasto local L1t quanto os eventuais gastos no consórcio.
Finalmente, o político j=1,2 maximiza sua probabilidade de reeleição ao maximizar a soma
Uj1+Uj2 das utilidades nos dois períodos, não sendo aplicado nenhum fator de desconto intertemporal. Uma discussão dos efeitos de tal desconto no equilíbrio será apresentada na seção V.
I.4 A restrição orçamentária
Cada município j, j=1,2, dispõe a cada período t=1,2 de um orçamento B, a ser alocado entre
ações de saúde e outras. Conforme mencionado, o prefeito do município 1 irá despender recursos
exclusivamente em ações de saúde, que podem ser realizadas diretamente pelo município (L1t) e/ou
pelo consórcio. Por sua vez, os recursos direcionados ao consórcio são de dois tipos: para investimentos iniciais (Sa) e para sua manutenção (Sq).
Os gastos em investimentos, realizados no primeiro período, são aqueles revertidos para a compra de equipamentos e melhoria de instalações médicas e, uma vez incorridos, não podem ser recuperados (sunk costs). Essas despesas podem ser entendidas como uma taxa de adesão à associação.
Quando não há formação de consórcio, a restrição orçamentária do município 1 no período
t=1,2 será:
L1t ≤ B
No entanto, se o consórcio for formado, o município 1 terá que alocar parte de seu orçamento
para custear investimentos iniciais da associação. Dessa forma, a restrição orçamentária do município 1 será, para t=1:
S11=Sa + L11 ≤ B
O orçamento do município 2, além de ser gasto em ações de saúde (S2t), pode ser direcionado a outras ações (P2t). Se o político do município 2 decidir não aceitar a proposta do município 1
quanto à formação de consórcio, sua restrição orçamentária no primeiro período torna-se:
S21 + P21 = L21 + P21 ≤ B

34

A seção V apresenta uma discussão dos resultados obtidos quando essa hipótese é relaxada.
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Por outro lado, se o político do município 2 decidir aderir à parceria, sua restrição orçamentária no período 1 será:
S21 + P21 = Sa + L21 + P21 ≤ B
Caso o consórcio seja formado no primeiro período, é estabelecida uma quota de recursos por
município para sua manutenção, que deverá ser paga no segundo período. Por hipótese, o município
1 não pode abandonar o consórcio. Portanto, independentemente da decisão do município 2 quanto
à permanência ou abandono da parceria, sua restrição orçamentária, no segundo período, será:
S12 = Sq + L12 ≤ B
Diferentemente do município 1, o prefeito do município 2 pode optar por continuar ou sair
da associação. Caso decida-se por formar um consórcio e permanecer consorciado, sua restrição
orçamentária, no segundo período, será:
S22+ P22 = Sq + L22+ P22 ≤ B
Quando o político do município 2 escolhe aderir à parceria inicialmente, mas, no segundo
período, decide não contribuir financeiramente para sua manutenção, sua restrição orçamentária
torna-se:
S22 + P22 = L22 + P22 ≤ B
I.5 Os estados da natureza
O modelo incorpora incerteza acerca do ambiente econômico. A importância relativa que os
eleitores atribuem às ações de saúde em relação a outras ações, no período t=1,2, é modelada pelo
parâmetro αt na função-objetivo do município 2. Esse parâmetro depende de o ambiente econômico ser favorável (αt = f) ou desfavorável (αt = d), com f, d ∈ [0,1] e f > d. O ambiente favorável
indica, por exemplo, um período em que a população encontra-se em melhor situação financeira e,
por isso, pode depositar expectativas em ações públicas de médio e longo prazos, que geralmente
são aquelas de maior retorno social. No modelo, considera-se que as ações em saúde possuem tais
características.
Por outro lado, quando o ambiente econômico é desfavorável os eleitores têm uma visão de
curto prazo, estando mais preocupados com ações que possam ser rapidamente revertidas em seu
benefício. A taxa de desconto do retorno social para esses eleitores short sighted é próxima de um:
é mais valorizado o ganho hoje do que ações que só apresentem benefícios no futuro, mesmo que
possivelmente maiores.
O valor de αt é realizado a cada período t=1,2 e observado pelo prefeito do município 2 no
momento de tomar sua decisão no período correspondente. Por simplicidade, assume-se que, no
primeiro período35, α1 = f. Essa hipótese tem o efeito de tornar o consórcio mais atraente nesse período, tornando ainda mais significativos os resultados a serem derivados neste trabalho.

35

Assim, no que se segue, usa-se a notação α para o valor do parâmetro α2 no segundo período.
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I.6 A forma extensiva do jogo
Por se tratar de um jogo dinâmico com dois períodos, serão apresentadas uma forma extensiva para o jogo em t=1 e duas formas extensivas para o jogo em t=2, correspondentes às duas
possíveis continuações do jogo.
A figura 1 representa o jogo em t=1. O jogo inicia-se no nó t11 com o município 1 decidindo se
propõe ao município 2 a formação do consórcio. Caso a proposta seja feita, o município 2 decide se
a aceita (nó t12). Se 1 não fizer a proposta ou se 2 não a aceitar, o consórcio não é formado e os jogadores decidem isoladamente quanto investir em saúde e em outras ações (nós t13, t14, t16, t17). Finalmente, se 2 aceitar a proposta feita por 1, o consórcio se forma, os prefeitos efetuam os pagamentos
referentes ao investimento inicial (Sa) e decidem como gastar localmente o restante de seus recursos
(nós t15 e t18). As curvas pontilhadas modelam o fato de que existem muitas opções de escolha no nó
correspondente, sendo apenas uma escolha genérica apresentada. No nó t13, por exemplo, o prefeito
1 pode escolher qualquer valor para L11 entre 0 e B.

Figura 1: A forma extensiva do jogo no primeiro período
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A figura 2 representa o jogo em t=2 quando não há formação de consórcio no primeiro período.
Nesse caso cada município decide local e independentemente quanto investir em ações de saúde e
outras ações, tendo para tanto todo o orçamento B disponível. Neste trabalho, a incerteza com relação
ao ambiente econômico é formalizada por meio da introdução de um terceiro jogador: a natureza (N),
como é usualmente feito em teoria dos jogos. A probabilidade de o estado da natureza ser favorável (f)
no segundo período é ρ, enquanto a probabilidade de ser desfavorável (d) é (1–ρ). O jogador 2 observa
o estado da natureza antes de tomar sua decisão de investimento no segundo período. Como o estado
da natureza afeta apenas as preferências dos eleitores do município 2, essa informação é irrelevante
para o jogador 1. Por essa razão, a jogada de 1 aparece antes da escolha da natureza. Finalmente, observa-se que, como a decisão de 1 não afeta em nada o jogador 2, não foram utilizados conjuntos de
informação não-triviais, que teriam como único efeito tornar a representação mais carregada36.

Figura 2: O jogo no segundo período sem formação de consórcio

A figura 3 representa a continuação do jogo, quando é formado o CIS em t=1. Nesse caso, o prefeito do município 2 decide se cumpre seu compromisso com a parceria (nó t32), efetuando o pagamento
da quota Sq, ou torna-se inadimplente, após observar a realização do estado da natureza (nó t31), ou seja,
após verificar a preferência relativa dos eleitores entre ações de saúde e as demais ações37 (α). Em seguida, cada município decide independentemente como gastar localmente o orçamento remanescente.
36
Os conjuntos de informação não-triviais corresponderiam às escolhas simultâneas dos jogadores 1 e 2 quanto às alocações
orçamentárias no segundo período.
37
Para simplificar a apresentação da forma extensiva incluiu-se apenas uma aresta partindo do nó inicial, rotulada por α, que
representa as duas possíveis seleções de estado da natureza: α=f, d. A probabilidade desses eventos é descrita genericamente
por Pα=ρ, 1−ρ, respectivamente.
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Figura 3: O jogo no segundo período com formação de consórcio

II. Modelo 1: com punição
Nesse modelo, parte-se da hipótese de que pode ser aplicada punição à população do município que optar por abandonar o consórcio. No município de Penápolis, por exemplo, é suspenso o
atendimento aos cidadãos do município inadimplente nos hospitais consorciados.
O jogo é resolvido por indução retroativa. Inicialmente, determinam-se os incentivos para a
permanência do município 2 no consórcio, resolvendo o jogo descrito na figura 3, em que o consórcio é formado (F) no primeiro período. Para isso, comparam-se as utilidades para cada uma das
possíveis ações: permanecer ou abandonar o consórcio.
Para simplificar a análise, adota-se a forma particular (FPS) para a função de produção em
saúde, somada à hipótese adicional de que as populações dos municípios são idênticas: N1=N2=N.
No segundo período, o prefeito 1 escolherá L12=B−Sq, independentemente da escolha do
prefeito 2 (nós t35 e t36). As utilidades correspondentes para o prefeito 1 são:
,
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quando 2 decide manter-se no consórcio, e
,
quando 2 decide abandonar o consórcio.
No nó t33, em que o município 2 decide permanecer no consórcio, o problema de maximização
do prefeito é, para α=f, d,

Ou ainda,

Como a utilidade é estritamente crescente em L22 e P22, a restrição do problema é ativa. Assim,
pela condição de primeira ordem, encontra-se, para α = f, d,
(1)

Nota-se que, para que a expressão acima corresponda à solução do problema do prefeito 2, é
necessário que os ganhos tecnológicos k e l e as preferências dos eleitores α satisfaçam a condição:
(HIS)

Essa condição pode ser interpretada de duas formas. Por um lado, a taxa de adesão Sa e a quota de manutenção Sq não podem ser significativamente elevadas em relação ao orçamento municipal
total.38 Por outro lado, o peso que os eleitores atribuem às ações de saúde (α) em comparação com
as demais ações não pode ser demasiadamente pequeno.

38
Os 26 municípios do Estado de Minas Gerais que formam o Consórcio do Alto São Francisco destinam exatos 2% do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) para a manutenção da estrutura administrativa do Consórcio (Paulics, 2000).
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Assume-se, nesta seção, que a condição (HIS), chamada neste trabalho de “Hipótese de Investimento em Saúde,” é verdadeira. Essa condição faz com que o prefeito 2 sempre queira investir
localmente em saúde no segundo período, independentemente da realização do estado da natureza.
Destarte, o papel da incerteza fica reduzido nesta primeira parte do trabalho. Uma discussão cuidadosa sobre os resultados do jogo, quando a hipótese (HIS) não é satisfeita, é apresentada na seção IV.
Substituindo a expressão (1) na função utilidade do prefeito 2, obtém-se:
(2)

em que

.

No nó t34, em que o município 2 decide abandonar o consórcio (S), o problema de maximização é, para α=f, d,

ou, ainda,

Resolvendo o problema, obtém-se a solução L22=αB e a seguinte expressão para a função
utilidade do prefeito:
(3)

Comparando-se a utilidade dos prefeitos quando o município permanece consorciado (2)
com a utilidade resultante do abandono do consórcio (3), chega-se à conclusão de que a possibilidade de punição é suficiente para garantir a manutenção do consórcio, uma vez constituído, pois
l ≥ m implica que

, e, portanto,

. Assim, qualquer que seja o estado

realizado da natureza, o município 2 escolherá continuar (C) no nó t32.
A resolução do jogo na figura 2 é imediata: o consórcio não é formado no primeiro período
(NF). O município 1 escolherá L12=B e sua utilidade resultante será:
lado, no estado da natureza α o município 2 obterá utilidade

. Por outro
.
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A próxima etapa consiste em determinar os incentivos para a formação de consórcios, correspondendo ao jogo na figura 1. Se o consórcio for formado (F), as utilidades dos municípios 1 e 2 no
primeiro período, respectivamente, são:

Caso o município 2 resolva não aderir à parceria, ou o município 1 decida não fazer a proposta, as utilidades dos municípios 1 e 2 no primeiro período são, respectivamente:

Por indução retroativa concluiu-se que, no caso em que o consórcio é formado, o município 2
permanecerá consorciado no segundo período. Com relação ao primeiro período, se receber a oferta
de formação e recusá-la, sua utilidade esperada no segundo período será:

Observa-se que o prefeito 2 calcula sua utilidade esperada, pois no momento de decidir entre
aceitar ou não a oferta, ele não sabe ao certo qual será a predisposição de seus eleitores no período
t=2 quanto aos gastos em saúde, ou seja, desconhece o estado da natureza no segundo período.
Assim, sua utilidade esperada nos dois períodos será:
(4)

Por outro lado, caso aceite a proposta, sua utilidade esperada no segundo período será:

Assim, caso aceite a proposta, sua utilidade esperada nos dois períodos será:

(5)

Comparando as expressões (4) e (5), conclui-se que o prefeito 2 aceitará a proposta de consorciamento se, e somente se:
(6)
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A condição (6) será satisfeita se

, de forma que todos os termos do segundo so-

mando são positivos. Nesse caso, o ganho resultante das despesas com a manutenção do consórcio
e a probabilidade de o estado da natureza ser favorável são ambos elevados. Este trabalho supõe que
a condição (6) é satisfeita, de forma que o prefeito 2 aceitará formar consórcio caso essa proposta
seja feita pelo município 1.
Quanto ao município 1, considerando que 2 aceitará sua proposta, o payoff resultante da maximização das utilidades do prefeito 1, no primeiro e segundo períodos, quando o CIS é formado, é:
(7)

Por outro lado, quando o consórcio não é formado, a utilidade do prefeito 1, nos dois períodos, é:
(8)

Comparando-se as utilidades (7) e (8), conclui-se, por racionalidade seqüencial, que o prefeito 1 irá propor a formação da associação, de forma que, na única solução por indução retroativa do
jogo, o CIS é formado e mantido.
Conclusão do modelo 1
Desde que os gastos Sa e Sq representem pequena parcela do orçamento municipal, a importância atribuída pelos eleitores às ações de saúde (em relação às ações políticas) não seja demasiadamente reduzida e/ou a probabilidade do estado favorável da natureza não seja demasiadamente
baixa, os ganhos com o consorciamento podem garantir a formação e manutenção da parceria. No
entanto, para isso, é fundamental que as associações possam punir aqueles membros inadimplentes,
bloqueando o acesso da população desses municípios aos serviços de saúde do consórcio.

III. Modelo 2: sem punição
Nesse modelo, supõe-se que não é possível punir o município que abandonar o consórcio, visto que, para os serviços de saúde financiados pelo SUS, é vedado, constitucionalmente, discriminar
entre os cidadãos. Não se pode deixar de atender em hospital conveniado um cidadão necessitado de
assistência médica, mesmo que o município de origem dessa pessoa não contribua financeiramente
para a manutenção da instituição.
Esse modelo corresponde ao valor 1 do parâmetro δ na forma extensiva apresentada na figura
3. Não há modificação nas outras figuras. Assim como no modelo anterior, o jogo é resolvido por
indução retroativa, não havendo alteração na resolução do jogo apresentado na figura 2.
Considere o jogo da figura 3. O prefeito 2, se optar por abandonar o consórcio, deixará de
pagar sua quota ou taxa de manutenção (Sq). No entanto, sua população não perderá acesso às
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instalações do consórcio. Dessa forma, o político poderá destinar maior parcela de seu orçamento
para atividades não relacionadas ao provimento de serviços de saúde. Os recursos despendidos com
a taxa de adesão (Sa), no entanto, não são recuperados.
A diferença entre esse modelo e o modelo com punição resume-se ao fato de que as funções
de utilidade do prefeito que abandonar o consórcio perdem apenas parte do retorno lSq. O município
2 deixa de contribuir financeiramente para a manutenção do consórcio, mas, como não há punição,
ainda se beneficia dos gastos realizados pelo outro município. Isso acontece por não ser possível restringir o atendimento à população do município inadimplente, como mencionado anteriormente.
Para analisar qual será a decisão do político do município 2 quanto à sua permanência ou
abandono do consórcio, procede-se novamente à comparação das utilidades nessas duas situações.
Se o município 2 decide permanecer consorciado, o problema de maximização é idêntico ao
modelo 1 sem punição, e portanto a função utilidade do político será dada pela expressão abaixo.
(9)

No caso em que o município 2 decide abandonar o consórcio, a função de utilidade do político
é distinta daquela analisada no primeiro modelo. O problema de maximização será, para α = f, d:

Observa-se o efeito do abandono da parceria na produção de saúde. Como o município 2
deixa de aportar a quota de manutenção Sq, o numerador do primeiro argumento de fl se reduz de
2Sq para Sq. Por outro lado, como não há punição, a população total atendida continua sendo 2N.
Substituindo as funções de produção específicas, obtém-se:

Analogamente ao modelo 1, como a utilidade é estritamente crescente em L22 e P22, pela condição de primeira ordem tem-se
(10)
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Substituindo-se (10) na função utilidade do prefeito 2 obtém-se, para α=f, d:
(11)

Comparando-se a expressão (9) com a expressão (11) nota-se que, como

:

Assim, se l não for demasiadamente grande em comparação a m, então o prefeito 2 preferirá abandonar o consórcio no segundo período. Nesse caso, a utilidade do prefeito 1, no segundo período, é:

Quanto aos incentivos para a formação do consórcio, considera-se o jogo na figura 1 e analisam-se mais uma vez os payoffs resultantes para o prefeito 2 das ações formar ou não o consórcio (nó
t12). Caso o município 2 rejeite a parceria com o município 1 (NF), a sua função utilidade esperada
no segundo período – que é idêntica à utilidade esperada do modelo com punição no caso em que o
prefeito do município 2 decide sair do consórcio – é dada por

. Simi-

larmente, sua utilidade esperada nos dois períodos será:

(12)

Supondo que o município 2 decide participar da parceria mas, no segundo período, resolve
abandoná-la, sua utilidade esperada no segundo período será:

Sua utilidade esperada nos dois períodos será:
(13)

Comparando as expressões (12) e (13), conclui-se que será melhor para o prefeito 2 aceitar a
proposta do prefeito 1 se, e somente se:
(14)
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A expressão acima se assemelha à condição (6) no modelo anterior e é, supostamente, satisfeita pelas mesmas razões já discutidas anteriormente. Assim, o município 2 tem por estratégia
dominante aceitar a oferta do município 1, formando o consórcio no primeiro período para depois
se tornar inadimplente no segundo período.
Passa-se agora à análise dos incentivos para que o município 1 proponha ou não a formação
da associação (nó t11). Se o prefeito não fizer a proposta de formação do consórcio, sua utilidade,
considerando os dois períodos, será:

Por outro lado, por indução retroativa, o prefeito do município 1 reconhece que se fizer a proposta (F), o prefeito 2 a aceitará e se tornará inadimplente no segundo período. Assim, a utilidade
do prefeito 1, quando faz a proposta de constituição do consórcio ao município 2, será:

Portanto, o município 1 irá propor a formação do consórcio se:
(15)

A condição acima será satisfeita sempre que o ganho na produção de saúde por meio de consórcio associado ao investimento inicial for suficientemente elevado para compensar o abandono do consórcio pelo município 2, no segundo período. Nesse caso, o município 1 fará a proposta, o município 2
a aceitará e se tornará inadimplente no segundo período: haverá formação, mas não sustentabilidade
de instituição. Por outro lado, se (15) não for satisfeita, o CIS não será nem mesmo formado.
Conclusão do modelo 2
Diferentemente do modelo com punição, a decisão do município 1 acerca da proposta de
consorciamento depende da magnitude dos gastos Sa e Sq, dos retornos (k e l) resultantes de tais
gastos e da perda de eficiência associada ao efeito free rider. Se esses parâmetros forem tais que a
condição (15) não seja satisfeita, então o município 1 nem fará a proposta de consorciamento. No
entanto, se a condição (15) for válida, o município 1 irá propor a parceria, o município 2 aceitará
a proposta e, no segundo período, partindo-se da hipótese de que a condição (14) é satisfeita, irá
abandonar o consórcio.
Como nesse modelo não é permitida a aplicação de punição ao governo local inadimplente, o
prefeito do município 2 continua a auferir ganhos mesmo quando se decide por abandonar o consórcio. No entanto, esses ganhos são menores do que aqueles obtidos quando opta por permanecer
consorciado. A inadimplência do município 2 reduz pela metade os recursos disponíveis para ma-
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nutenção do consórcio, levando à queda da eficiência e qualidade dos serviços, o que, por sua vez,
provoca um decréscimo, na mesma proporção, nos ganhos oriundos da parceria.
Assim, esse segundo modelo evidencia a grande fragilidade do CIS, tanto no que diz respeito à
sua manutenção quanto no que diz respeito à sua formação. Informações fornecidas pelo Colegiado
de Secretários Executivos de Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais (COSECSMG)39 corroboram esse resultado. Dados de 2002 mostram que 11 dos 75 consórcios formados na
década de 90 foram desativados, o que evidencia instabilidade temporal dessas associações.

IV. Um papel para a natureza
Considerou-se, até o momento, que a taxa de adesão ao consórcio Sa e a quota de manutenção
Sq não representam parcela significativa do orçamento municipal total e que a importância que os
eleitores atribuem às ações de saúde (α) não é demasiadamente pequena em comparação com a relevância arbitrada a outras ações. Essas restrições asseguram que a condição (HIS) seja satisfeita, o
que produz as soluções encontradas nas seções II e III para o problema de maximização de utilidade
do político. Tal hipótese é relaxada nesta seção, conforme descrito a seguir.
Considere a condição (HIS) descrita na forma abaixo, em que

.

(HIS’)

Quando α se aproxima de zero, o valor de ϕ(α) torna-se muito grande (

).

Portanto, é pouco provável que a condição acima seja satisfeita nesse caso. Considerando que α
representa o valor relativo atribuído pelos eleitores às ações de saúde e que, no estado desfavorável
da natureza (α=d), o valor desse parâmetro é pequeno, é natural supor que a condição (HIS′) não
seja satisfeita nesse estado. Assim, o prefeito do município 2 irá se decidir por não despender recurso
algum em ações de saúde locais, visto que, com o intuito de garantir sua reeleição, os recursos serão
preferencialmente direcionados a outras ações. Além disso, o prefeito 2 terá renovado incentivo a
abandonar o consórcio, uma vez formado.
Por outro lado, quando α se aproxima de um, o valor de ϕ(α) converge para zero (

).

Assim, no estado favorável da natureza (α=f grande), o valor de ϕ(α) será muito pequeno. Nesse caso,
a condição anterior será facilmente satisfeita. Sendo assim, assume-se que a condição (HIS′) ainda é
satisfeita se α=f e o município 2 terá um incentivo a permanecer no consórcio.
Observa-se que agora o prefeito 2 agirá diferentemente, dependendo do estado da natureza,
tornando-se inadimplente (para certos valores dos parâmetros) no estado desfavorável, mesmo no
39

Lista de Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais, COSECS-MG (2003).
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modelo em que o município inadimplente é punido com a interrupção do atendimento à sua população. Como existe a perda do investimento inicial nesse caso, o município 2 poderá preferir não
aceitar a proposta de formação de consórcio no modelo 1 se a probabilidade do estado desfavorável
for muito elevada.
Já no modelo sem punição, o prefeito 2 continua tendo incentivo a aderir ao consórcio, sendo
a decisão do município 1 análoga àquela discutida anteriormente (condição (15)).
Conclui-se, pois, que, quando a natureza desempenha um papel mais efetivo na definição das
preferências do eleitorado, a vulnerabilidade dos consórcios quanto à sua formação e à sua manutenção aumenta. O pacto entre os participantes torna-se ainda mais tênue, o que sugere a atuação
premente do governo federal com o intuito de corrigir a ineficiência causada pelo incentivo adverso
do free ride.

V. Outras extensões
Esta seção discute outras cinco extensões alternativas aos modelos básicos apresentados na
seção III.
V.1 Formato do jogo no primeiro período
O modelo básico assume que o município 1 decide primeiro se faz a proposta e, caso afirmativo, o município 2 decide se a aceita ou não. Essa assimetria no comportamento dos jogadores
pode ser facilmente corrigida. De fato, um formato alternativo poderia ser aquele em que os dois
municípios decidem simultaneamente se fazem ou não a proposta de consorciamento. Nesse caso,
o CIS somente seria formado se os dois municípios decidissem simultaneamente fazer a proposta
ou, interpretando de uma forma mais natural, se os dois municípios concordassem simultaneamente
com a formação da associação.
É imediato concluir, pela resolução do modelo, que essa alteração não afeta em nada os resultados obtidos, sendo os equilíbrios resultantes essencialmente os mesmos.
V.2 Simetria na possibilidade de abandonar o consórcio
Caso fosse possível para ambos os municípios abandonarem o consórcio sem que nenhum
dos dois se beneficiasse dessa decisão, apropriando-se das instalações construídas ou equipadas
pela parceria, não haveria nenhuma alteração nos equilíbrios do modelo 1. De fato, a ameaça de
exclusão é um instrumento poderoso para estimular o município 1 a permanecer no consórcio, uma
vez que este último se interessa exclusivamente em gasto em ações de saúde.
Diferentes equilíbrios podem ocorrer no modelo 2. Nesse caso, o consórcio 1 também pode
beneficiar-se com o comportamento free rider, se o município 2 mantiver a instituição funcionando.
Assim, existem agora dois possíveis equilíbrios com formação de consórcio: no primeiro, como
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anteriormente, 2 torna-se inadimplente e 1 mantém a estrutura, enquanto no segundo 1 torna-se
inadimplente enquanto 2 mantém a estrutura. Em qualquer desses dois equilíbrios há formação do
consórcio, mas não há sustentabilidade. No caso em que o ganho tecnológico não compensa o efeito
free rider, o consórcio não é sequer formado, analogamente ao observado no modelo original.
V.3 Simetria na função de utilidade dos prefeitos
Supõe-se agora que ambos os prefeitos se preocupam tanto com ações de saúde quanto com
outras ações, como acontece com o prefeito 2 no modelo original. Mantendo-se a hipótese de que o
município 1 não pode abandonar o consórcio, e assumindo que uma condição equivalente a (HIS)
também vale para esse município, os resultados do modelo 1 são mantidos.
No entanto, no modelo 2, o peso do comportamento free rider aumenta para o jogador 1, uma
vez que as ações em saúde tornam-se menos importantes para esse prefeito. Assim, aumentam os
incentivos para que o prefeito 1 não se interesse pela parceria, uma vez que esta, se formada, será
dissolvida no período seguinte.
V.4 Jogo infinitamente repetido
Parte-se da hipótese, neste tópico, que, uma vez formado o consórcio no período t=1, o jogador 2 decide a cada período t>1 se permanece na instituição, pagando a quota de manutenção Sqt,
ou se abandona o CIS. Uma vez tomada a decisão de sair, o município 2 não poderá mais retornar à
instituição. Nesse caso, não há alteração no modelo 1: como a ameaça de negar acesso à população
do atendimento nas instalações do CIS é suficiente para manter a parceria, esse incentivo torna-se
ainda mais forte quando o município 2 percebe que os ganhos com a associação podem se repetir indefinidamente. Assim, não há necessidade de um argumento do tipo Folk Theorem nesse contexto.
No modelo 2, o efeito free rider persiste a cada período, de forma que 2 tem maior incentivo
em aceitar a formação do CIS para depois abandoná-lo e usufruir de suas instalações. No entanto,
o ganho adicional com a formação do consórcio, que era o principal incentivo para que 1 fizesse a
proposta, encontra-se agora diluído no tempo e reduzido face às perdas que 1 enfrentará em todos
os infinitos períodos restantes. Nesse caso, 1 optará por não propor a formação do consórcio.
A análise do modelo 2 torna-se diversa se o município 1 tiver a possibilidade de dissolver o
consórcio caso 2 torne-se inadimplente. Se a dissolução for irreversível, sua ameaça pode ser usada
para disciplinar o comportamento de 2. Nesse caso, um resultado do tipo Folk Theorem garante
a existência de um equilíbrio de Nash no jogo repetido, segundo o qual o município 1 dissolve
a parceria caso 2 torne-se inadimplente (estratégia de gatilho). Nessa situação, a estabilidade do
consórcio é mantida; no entanto o referido equilíbrio pode não ser perfeito em subjogos. De fato,
se a dissolução do CIS implicar a perda total do investimento inicial, a ameaça pode não ser crível.
Para aprofundar esse tipo de análise torna-se fundamental estudar que mecanismos serão usados
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no momento da dissolução da parceria, uma vez que estes desempenham papel fundamental na
credibilidade da estratégia do gatilho.40
V.5 Fator de desconto intertemporal
Supõe-se que existe um fator de desconto intertemporal, µ, que é aplicado pelos jogadores
quando estes analisam, no primeiro período, a utilidade esperada em t=2. Nesse caso, o custo de
oportunidade de não usar o montante Sa logo no primeiro período aumenta, tornando a espera pelo
prazo necessário à maturação do investimento inicial mais custosa. Assim, apesar de nada mudar
na resolução dos jogos das figuras 2 e 3, que ocorrem no segundo período, aumentam as chances de
os jogadores preferirem não constituir o CIS no primeiro período.
Conclusão das extensões
A análise das diferentes formas de generalizar os modelos estudados anteriormente apontam
para a confirmação ou a ampliação da instabilidade na formação ou na manutenção dos Consórcios
Intermunicipais de Saúde. Assim, os resultados obtidos nas seções anteriores parecem robustos, no
que diz respeito às extensões consideradas.

VI. Conclusão
A gestão de saúde por meio de consórcios intermunicipais tem propiciado o aumento da qualidade
e da eficiência na oferta desses serviços. Apesar dos aspectos positivos oriundos desse tipo de gestão inovadora do sistema de saúde, nem sempre haverá incentivos para a criação e a manutenção da parceria.
Neste capítulo, as questões concernentes à formação e à sustentabilidade financeira dessas
associações foram analisadas por meio da construção de dois modelos simplificados. No primeiro,
admitiu-se a possibilidade de punição da população do município inadimplente através da proibição
do seu atendimento nas instalações do consórcio. Já no segundo modelo, considerou-se que não é
possível punir o município que não cumprir com suas obrigações financeiras junto ao consórcio e,
nesse caso, sua população continua a ser atendida na unidade de saúde.
A diferença essencial entre o modelo com punição e o modelo sem punição é que, no primeiro,
quando o município 2 opta por abandonar a parceria irá perder os benefícios oriundos do consorciamento. No modelo 2, por outro lado, se o político do segundo município torna-se inadimplente,
continua a se beneficiar dos retornos provenientes da parceria. Esses ganhos, entretanto, são menores do que aqueles obtidos quando o prefeito opta por permanecer consorciado, uma vez que os
recursos disponíveis para a manutenção das ações do consórcio são somente aqueles provenientes
da contribuição do município 1.

40

Vide, a esse respeito, Cramton et alli (1987).
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No modelo 1, com punição, os benefícios da produção conjunta garantem a formação e a manutenção do consórcio. O mecanismo de punição impõe uma restrição forte à saída dos municípios,
sugerindo que a insatisfação da população devido à perda dos serviços pode ser muito maior do que
os possíveis ganhos advindos do maior gasto com outras ações.
Quando não são aplicadas penalidades ao município que abandona o consórcio, o município
somente proporá a formação do consórcio em situações bem específicas, nas quais o ganho resultante de investimentos iniciais na associação é suficientemente elevado para compensar o comportamento free rider de um dos municípios.
Assim, os resultados dos modelos mostram que a formação e a sustentabilidade financeira
dos Consórcios Intermunicipais de Saúde dependem de dois fatores: dos mecanismos de punição
introduzidos e dos ganhos oriundos do consorciamento. O mecanismo de punição provou ser eficaz no objetivo de forçar a permanência dos municípios no consórcio. No entanto, como foi visto,
a suspensão do atendimento à população nos postos e hospitais consorciados e financiados com
recursos do SUS é inconstitucional.
Já o modelo sem punição pode gerar situações não desejadas. Dependendo do tamanho dos
benefícios resultantes da associação, o consórcio pode nem mesmo vir a ser formado ou, no caso em
que é criado, um dos municípios deverá optar por abandoná-lo, adotando um comportamento free
rider. Nesse caso, a inadimplência de um dos municípios traz dificuldades financeiras ao consórcio
e, conseqüentemente, reduz a qualidade dos serviços oferecidos.
Com o intuito de explorar o impacto que os diferentes estados da natureza podem produzir
sobre as decisões do prefeito quanto à formação e à manutenção do consórcio, considerou-se uma
situação na qual as ações de saúde têm relevância muito reduzida nas preferências dos eleitores. Os
resultados obtidos nesse caso, tanto no modelo com punição quanto no modelo sem punição, evidenciaram uma vulnerabilidade ainda maior dos consórcios de saúde. Outras extensões ao modelo básico também confirmaram essa tendência de não-sutentabilidade ou não-formação dos consórcios.
A principal implicação desses resultados é que, para garantir a formação e manutenção de
consórcios, é necessário introduzir novos mecanismos de incentivos – positivos e/ou negativos –,
principalmente quando a natureza desempenha um papel relevante.
Na mesma direção da orientação teórica deste capítulo, a recente Lei dos Consórcios estabeleceu, como forma de assegurar a sustentabilidade de consórcios públicos, mecanismos de punição
nos contratos assinados entre seus membros, para aqueles que decidam agir contrariamente aos
interesses da associação. Nesse sentido, a lei obriga o ente consorciado a consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas pelo
consórcio, sob pena de ser excluído da parceria.
Diferentemente do resultado teórico obtido, no caso da saúde, a exclusão de um ente do consórcio pode transformar uma punição em vantagem para o gestor inadimplente, tornando-a espúria.
Como foi dito, por ditame constitucional é vedado negar o atendimento ao cidadão necessitado de
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assistência médica, em hospital público ou conveniado com o SUS, mesmo que o município de origem dessa pessoa não contribua financeiramente para a manutenção da unidade de saúde. Conseqüentemente, a população do município inadimplente continua a usufruir dos serviços consorciados
sem, contudo, contribuir financeiramente para sua manutenção. Esse caso, analisado neste capítulo,
gera desequilíbrios, tornando o consórcio mais vulnerável.
Portanto, mesmo com a criação de contratos, a lei não estabelece punição crível, maneira de
assegurar o cumprimento das obrigações financeiras para com a parceria e, dessa forma, garantir
sua sustentabilidade.
No próximo capítulo serão analisados mecanismos de incentivos que, ao resolver o problema
do comportamento free rider de alguns municípios, garantam a criação e manutenção das parcerias.

Capítulo 3
Incentivos em Consórcios Intermunicipais de Saúde: uma abordagem sob a
ótica da teoria dos contratos
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Resumo
O presente capítulo* analisa três diferentes mecanismos que podem ser utilizados pelo Estado (governo federal e/ou estadual) para garantir a formação e a sustentabilidade dos Consórcios
Intermunicipais de Saúde. Após mostrar como transferências financeiras diretas aos municípiosmembros podem compatibilizar os incentivos nos consórcios, apresenta-se um mecanismo baseado
no papel do Estado como regulador, o qual garante a sustentabilidade dos consórcios sem que sejam
necessárias transferências onerosas. Por fim, propõe-se um mecanismo híbrido em que o Estado
assume, simultaneamente, os papéis de regulador e de financiador apenas de investimentos para
aquisição de tecnologias mais eficientes que aumentem a produtividade da associação. Esse último
modelo garante tanto a formação quanto a estabilidade dos consórcios.

Introdução
O processo de descentralização de ações e de serviços de saúde, induzido pela consolidação
do Sistema Único de Saúde (SUS), transferiu responsabilidades e redistribuiu recursos para as
esferas estadual e, principalmente, municipal. Por um lado, esse processo possibilitou a elevação
da qualidade dos serviços oferecidos e sua adaptação às condições locais, a ampliação da participação da população e, com isso, da transparência na tomada de decisões. Por outro lado, ele trouxe
ineficiências, devido à perda de escala e de escopo, à fragmentação dos serviços e à dificuldade de
coordenação das ações. Um dos desafios impostos pelo avanço expressivo da descentralização passou a ser o de compatibilizar uma escala adequada de produção de serviços com a proximidade dos
problemas locais de saúde da população.
A atribuição de competências entre as esferas de governo é guiada por proposições defendidas, na literatura, sobre federalismo fiscal, entre elas a do princípio do benefício.41 Tal princípio
estabelece que os bens e serviços públicos devam ser providos pelo nível de governo que mais proximamente represente a população beneficiada. Essa provisão descentralizada pode aumentar o
bem-estar social ao ampliar a variedade de bens e serviços oferecidos como resposta às diferenças
de preferências da população e de custos locais.
Em contraposição ao princípio do benefício, que justifica a provisão descentralizada de serviços públicos, a oferta de alguns tipos de serviços, por parte de municípios de pequeno porte, pode
levar a significativas deseconomias de escala. Isso porque a produção de serviços de saúde especializados muitas vezes exige escala de produção incompatível com a demanda da população local

* Uma versão anterior deste estudo foi publicada em Estudos Econômicos 32(3):339 – 365, 2002 e foi classificada em segundo
lugar no I Prêmio de Dissertações e Teses da Associação Brasileira de Economia da Saúde (ABRES), Nova Friburgo, Dezembro
de 2002.
41
Ver, por exemplo, Oates (1999).
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residente. Poucos são os municípios do país com população suficiente para que se justifique a oferta
de todos os níveis de complexidade que um sistema de atendimento integral exige.
A esse problema de escala deve-se adicionar o fato de a organização de sistemas de saúde
funcionais não estar necessariamente restrita aos territórios municipais. Assim, surge naturalmente
a necessidade de se promover a articulação e a integração dos sistemas municipais, de modo que
garantam o acesso dos usuários a serviços de saúde de graus de complexidade compatíveis com a
resolução de seus problemas.
O planejamento integrado que explicite o papel de cada esfera no sistema funcional, definindo
competências e responsabilidades de cada ente gestor do SUS por meio de redes regionalizadas e
resolutivas de saúde (microrregionalização), bem como a possibilidade de integração intermunicipal
voluntária (consorciamento), podem trazer significativas economias de escala e de escopo, o que
possibilita uma provisão Pareto-superior de serviços de saúde especializados, otimizando, assim,
o uso de escassos recursos públicos. Dessa forma, as debilidades decorrentes da municipalização
autárquica, em que cada município se organiza separadamente, são superadas, e evolui-se para a
microrregionalização cooperativa, na qual os municípios se articulam, solidariamente, por meio, inclusive, da formação de Consórcios Intermunicipais de Saúde.42 A proposta de microrregionalização
da assistência à saúde e as experiências de criação de consórcios podem ser vistas, portanto, como
complementares43, sendo os benefícios do consorciamento significativamente potencializados com a
organização de redes regionalizadas de saúde e vice-versa.
No que diz respeito à organização regional da saúde, foram editadas, em janeiro de 2001, a
Norma Operacional da Assistência à Saúde do SUS (NOAS-SUS 01/01) e, em fevereiro de 2002, a
NOAS-SUS 01/02, as quais apresentam diretrizes para o avanço do processo de descentralização
em saúde, baseado na regionalização e hierarquização da rede de assistência à saúde. Entre outras
definições, estabelecem qual deve ser o papel a ser desempenhado pela esfera municipal e, principalmente, estadual no sistema regionalizado, assim como os meios para o desenvolvimento das funções
de cada uma dessas esferas.
Acredita-se que, tendo sido estabelecidas essas diretrizes, as experiências de consorciamento
encontrarão um terreno fértil para proliferar e alcançar bons resultados. Considerando o crescente
interesse e a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre essa forma de parceria, somados aos
resultados encontrados no capítulo 2, neste capítulo serão analisados mecanismos de incentivos
capazes de garantir a sustentabilidade dos consórcios.
Desde o artigo seminal de Kenneth Arrow (Arrow, 1963) têm-se claros alguns problemas fundamentais de incentivos que permeiam as relações entre os diferentes agentes envolvidos no setor
saúde, gerados essencialmente pela forte presença de informação assimétrica. No caso particular
Ver Mendes (2001), para detalhes sobre os conceitos de municipalização autárquica e microrregionalização cooperativa.
Mendes (2001) confirma essa complementaridade ao esclarecer que os Sistemas Microrregionais de Serviços de Saúde são
uma forma de exercitar a gestão de serviços de saúde, função exclusiva de Estado, enquanto os Consórcios Intermunicipais de
Saúde são uma das formas de organizar, cooperativamente, a atenção à saúde e a provisão de serviços à população.
42
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dos CIS, apesar dos aspectos positivos oriundos desse tipo de gestão inovadora do sistema de
saúde, observou-se, no capítulo 2, que nem sempre haverá estímulo para a criação e a manutenção
dos consórcios. A sustentabilidade da instituição pode ser ameaçada, quando formada a parceria,
ou pode até mesmo nem vir a ser constituída. Portanto, se houver a certeza de que tais instituições
são do interesse da sociedade, é necessário que novos mecanismos de incentivos sejam introduzidos
para garantir a formação e a manutenção dessas parcerias.
O presente capítulo tem, portanto, o objetivo de estudar, sob a ótica da teoria dos contratos,
os mecanismos que podem ser implementados a fim de gerar incentivos adequados à sustentabilidade dessa forma de associação, e estrutura-se da seguinte forma. A seção I descreve o modelo básico, o qual se constitui em extensão natural daquele apresentado no capítulo 2, detalhando os seus
elementos e o papel do retorno oriundo do consorciamento. Expõe, ainda, os resultados relevantes
para o presente capítulo. Verifica-se, particularmente, que, sob certas condições, os ganhos resultantes da parceria não são suficientes para impedir comportamento free rider de alguns dos municípios
consorciados, o que vem a comprometer a sustentabilidade da associação.
A seção II analisa os efeitos estabilizadores de um incentivo financeiro concedido pelo governo federal ou estadual para os consórcios. Mostra que uma transferência condicionada de recursos
financeiros do governo federal para municípios potencialmente inadimplentes poderá garantir a
sustentabilidade financeira do consórcio. Para ilustrar esse modelo, introduz-se um exemplo que
revela especificidades desse esquema de incentivos.
Considerando que incentivos financeiros são custosos, a seção III discute um modelo
alternativo, no qual é proposto um novo desenho de contratos entre os municípios consorciados.
Esses contratos funcionam como mecanismos de commitment que asseguram a sustentabilidade
da associação por meio de penalizações, suficientemente fortes, aos municípios consorciados
que decidem abandonar a parceria. Esse último modelo enfatiza um papel regulador do governo
federal, que atua como instituição capaz de garantir a sustentabilidade da parceria sem, no entanto,
necessitar transferir recursos financeiros.
Apesar de garantir a sustentabilidade dos CIS formados, o modelo de commitment pode,
em alguns casos, desestimular a formação da parceria. Para resolver esse novo problema, a seção
IV introduz um modelo híbrido que considera tanto o papel do Estado como regulador quanto o
seu papel como financiador de investimentos em tecnologias que ampliem os ganhos oriundos do
consórcio, garantindo, assim, tanto a formação quanto a sustentabilidade dos CIS. Finalmente, os
resultados dos modelos estudados são sintetizados na seção V.
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I. Modelo básico
I.1 Elementos do modelo
A economia é formada por n agentes (i = 1,..., n): os prefeitos municipais. Considera-se que o
prefeito de um município i pode investir em ações de saúde (S) e outras ações (P) que compreendam
todas as demais, inclusive outras ações sociais. As ações de saúde, por sua vez, podem ser executadas por cada município isoladamente – e por isso são chamadas de “ações locais de saúde” –, ou em
parceria com outros municípios, por meio da formação de consórcio.44
Há dois períodos, t = 1, 2. Num período inicial, t = 1, os agentes decidem, simultaneamente,
aderir ou não ao consórcio. A associação somente será formada se todos resolverem participar. Nesse caso, cada município i destina uma quantia inicial

para custear os investimentos necessários

à formação da parceria.
No segundo período, cada agente escolhe entre permanecer ou não consorciado. Se permanecer, o município i deverá contribuir financeiramente com uma quota de participação

destinada a

cobrir gastos com a manutenção do consórcio.
Além das decisões quanto à formação e à permanência na parceria, cada município i deve
decidir quanto será investido, no segundo período, em ações locais de saúde
a ser destinado às outras ações

, assim como o valor

.45

Cada município i=1,..., n dispõe de um orçamento per capita, , de forma que sua restrição
orçamentária pode ser representada por:

Na expressão anterior,

se o consórcio for formado, e

se o município permanecer no consórcio, uma vez formado, e

, em caso contrário;
caso o município resolva aban-

donar a associação. Nela as variáveis, grafadas em letras minúsculas, correspondem às variáveis
46

grafadas em letras maiúsculas vistas anteriormente, em termos per capita. O investimento per capita
total em saúde é, portanto,

.

Para facilitar a análise do problema considerado, parte-se da hipótese simplificadora de que
todos os municípios contribuem igualmente, em termos per capita, tanto com recursos para investi-

Tipicamente, o consórcio não executa todas as ações e serviços de saúde necessários à redução dos riscos e dos agravos à
saúde. Portanto, mesmo com a criação de parcerias, continuarão existindo ações localmente executadas.
45
Nota-se que há uma simplificação neste modelo, se comparado àquele apresentado no capítulo anterior no que diz respeito às
decisões dos prefeitos. De fato, enquanto no capítulo anterior os prefeitos decidem como gastar o orçamento em cada um dos
dois períodos, no presente modelo a decisão de gasto no primeiro período limita-se exclusivamente ao investimento inicial, de
forma que existe uma única restrição orçamentária. Essa simplificação não altera a essência dos resultados aqui obtidos.
46
Claramente, para que γi ≠ 0 é necessário que δi ≠ 0. Equivalentemente, a restrição orçamentária poderia ser formulada como
. A formulação anterior foi escolhida por simplicidade.
44
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mentos iniciais para formação do consórcio como com quotas para manutenção dele.47 Portanto, se
Ni e Nj forem as populações respectivas dos municípios i e j, tem-se

Assim como no capítulo anterior, supõe-se que a produção de saúde é aditivamente separável
nos três diferentes tipos de gastos – local, no consórcio para investimentos iniciais e no consórcio para manutenção –, sendo dada pelas funções respectivas:

, para os gastos locais;

, para os gastos em investimentos por meio de consórcios; e

, para os gastos em

manutenção via consórcio. Observe que os valores para a variável N dependerão do contexto, assim
como no capítulo anterior. Por exemplo, se o consórcio for formado, todos os município nele permanecerem e o município i gastar sl reais em ações locais de saúde, a produção per capita de saúde
para um habitante do município i será:

A variável N na expressão acima corresponde à população agregada de todos os municípios
do consórcio, enquanto Ni é a população do município i48. Assim como no capítulo anterior, as
funções são consideradas como estritamente crescentes nos seus dois argumentos. Com o objetivo
de obter resultados explícitos para as soluções dos problemas a seguir, adiciona-se a hipótese de
que a função de produção

é multiplicativamente separável em sl e N, assumindo a forma

, em que g é uma função estritamente crescente.
A utilidade do prefeito i leva em conta a produção total de saúde per capita do município Fi e
outros projetos pi, na forma de uma função do tipo Cobb-Douglas, dada por:
, em que αi ∈ [0,1].
Assim, este capítulo supõe que, motivado pelo desejo de reeleição, o prefeito possui utilidade
que reflete as preferências de um eleitor mediano mi do município i. Nesse caso, o parâmetro αi é
interpretado como uma medida da importância que mi atribui aos gastos com ações locais de saúde,
relativamente às outras despesas. Esse parâmetro é visto como uma variável aleatória, assumindo o
valor fi, com probabilidade ρ e di com probabilidade 1 − ρ. No modelo, fi > di, de forma que o eleitor
mediano atribui maior importância ao gasto com saúde no estado fi (“favorável” ao investimento em
saúde) que ao gasto com saúde no estado di (“desfavorável”).
47
Esta hipótese tem como finalidade, exclusivamente, simplificar a análise. No entanto, observa-se que critérios populacionais
são de fato usados na determinação das quotas de cada município em um consórcio.

48

Observe que

e analogamente para sq.
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A ordenação temporal do modelo pode ser representada pelo diagrama a seguir:

Figura 4: Ordenação temporal

I.2 Resultados
Se o consórcio for formado e o município puder usufruir de seus serviços sem contribuir com
a quota de manutenção sq (comportamento free rider), a parceria será ameaçada. De fato, sob certas
hipóteses haverá o consorciamento, seguido, no entanto, por sua dissolução. Em outras situações,
o consórcio pode até mesmo não vir a ser formado: o comprometimento financeiro associado à
formação do consórcio (sa) pode levar o prefeito a não constituir a associação. Esse fenômeno é
comum em qualquer organização do tipo parceria, na qual cada agente decide, com os demais, qual
vai ser o retorno propiciado pela organização conjuntamente, mas, ao mesmo tempo, arca individualmente com o custo associado ao próprio esforço.49 Esses comportamentos foram amplamente
estudados no capítulo anterior e, portanto, não serão detalhados neste capítulo.
Conforme mencionado anteriormente, o aumento da eficiência na produção de serviços de
saúde por meio de consórcios sugere que essas instituições devam ser estimuladas. Porém, para
assegurar sua sustentabilidade é necessário analisar mecanismos que venham a corrigir possíveis
incentivos que dificultam sua formação e/ou sua manutenção.
Com o intuito de evitar a dissolução da parceira, alguns consórcios de saúde aplicam penalidades ao município inadimplente por meio do não atendimento de sua população nas instalações do
consórcio.50 Aplicada tal punição, conforme mostrado anteriormente, não ocorrerão problemas no
tocante à manutenção das parcerias. No entanto, esse comportamento vai de encontro ao princípio
constitucional da universalidade do atendimento à saúde. Assim, torna-se necessário considerar
outros mecanismos de incentivos alternativos, que não contrariem a Constituição e estimulem os
municípios a se unirem e permanecerem consorciados. As próximas seções analisam diferentes mecanismos viáveis e comparam seus resultados.

49
50

Ver, por exemplo, Holmström (1982), Dutta e Radner (1994) ou Bugarin (1999).
Essa é a prática no Consórcio de Penápolis/SP, conforme ressalta Ribeiro e Costa (1999).
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II. Incentivo financeiro dos governos federal e/ou estaduais
II.1 O problema do governo
Nesta seção, parte-se da hipótese de que, em razão dos possíveis ganhos relacionados ao
consorciamento, os governos federal e estadual têm interesse na formação e na manutenção dessas
associações. Neste primeiro modelo, estuda-se como essa parceria pode ser estimulada pela União
e/ou pelos estados por meio da concessão de incentivos monetários pelo menor custo possível.
Dadas as restrições constitucionais à vedação de atendimento da população em hospitais
públicos, considera-se, neste trabalho, não ser possível punir o município inadimplente com a associação. Nesse caso, o município i (i = 1,...,n) preferirá abandonar o consórcio no segundo período, caso os ganhos tecnológicos não sejam atraentes o bastante, independentemente do estado
da natureza (αi).51 Para evitar a dissolução da parceria, os governos federal e/ou estaduais poderão
transferir recursos adicionais ao município i, τi (αi), αi = di, fi, no período t = 2, sendo essa transferência condicionada à permanência no consórcio. Além disso, pode fazer-se necessária a concessão
de incentivos monetários τie no primeiro período, de forma a estimular a formação do consórcio.
Assim, o problema de minimização dos gastos com transferências dos governos federal e/ou estaduais aos consórcios, a fim de garantir a formação e a manutenção dos mesmos, pode ser descrito
pelo programa a seguir.

Nas restrições �(ci(αi))��������������������������������������������������������������������
, conhecidas na literatura de desenho de mecanismos como restrições
de compatibilidade de incentivos, a função Ui (e, p, αi,τi, (αi),τie) representa a utilidade do município
i em permanecer consorciado (p) após receber o incentivo para manutenção da associação (τi(αi)),
uma vez criado o consórcio (e) no estado da natureza αi = di, fi. A função Ui(e, s, αi, τie) representa a
utilidade do município i ao abandonar o consórcio (s) uma vez criado (e), no estado da natureza αi=
di, fi. Assim, pelas inequações (�ci(αi)), ���������������������������������������������������������������
o incentivo financeiro é escolhido para garantir que, estabelecida a parceria, a utilidade do município i em permanecer consorciado supere ou iguale a utilidade
decorrente de seu abandono.
A restrição (ri), conhecida na literatura como condição de “racionalidade individual” ou “restrição de participação”, indica que a utilidade esperada do município i, resultante de sua decisão de

51

Conforme apresentado na figura 1, supõe-se que o estado da natureza seja totalmente revelado após a criação do consórcio.
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formar consórcio, acrescida da transferência τie, UEi(e,τie), deve ser maior do que a utilidade esperada
do município i, quando esse opta por não aceitar a proposta de formação do consórcio, UEi(ne).
O uso da utilidade esperada em (ri) reflete o fato de, no momento de se decidir sobre a adesão ao
consórcio, o município i ainda não ter observado o estado da natureza αi (vide figura 1).
As utilidades mencionadas, resultantes do processo de maximização da utilidade do prefeito
i, sujeita às correspondentes restrições orçamentárias, são aqui calculadas tal como no capítulo
anterior, e encontram-se explicitadas na próxima seção. No entanto, comparando-as com aquelas
utilizadas anteriormente, convém salientar três modificações fundamentais na utilidade dos prefeitos municipais aqui introduzidas. Em primeiro lugar, o modelo é adaptado para a inclusão de um
número n qualquer de municípios participantes. Em segundo lugar, agora as variáveis são consideradas em termos per capita. Finalmente, é utilizada uma versão bem mais geral da função de retorno
tecnológico, da qual a expressão usada anteriormente é um caso particular.
II.2. O cálculo das funções de utilidade indireta
Nos programas resolvidos a seguir, supõe-se que o município terá sempre um incentivo para
gastar algum recurso não nulo com ações locais de saúde. Essa hipótese, chamada no capítulo 2 de
Hipótese de Investimento em Saúde (HIS), garante a suficiência das condições de primeira ordem
nos problemas correspondentes.
Utilidade esperada de um município que não aceita formar consórcio
Nesse caso o município resolve, para cada estado da natureza αi, o seguinte programa:

A resolução do programa anterior leva à função de utilidade indireta a seguir, em que
Θ(α)=αα(1–α)(1–α):
(1)

Assim, se o município i decidir não entrar, sua utilidade esperada será:
UEi (ne) = ρ Ui (ne, fi) + (1�
−ρ) Ui (ne, di)
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Utilidade indireta de um município que aceita formar consórcio, mas torna-se inadimplente
Nesse caso o município i deverá resolver o seguinte problema de maximização:

A solução do programa anterior produz a seguinte utilidade indireta:
(2)

Na expressão anterior,
corresponde ao novo gasto per capita, com saúde, efetuado pelo consórcio e resultante da perda de
contribuição do município inadimplente.

Utilidade indireta de um município que aceita formar consórcio e honra seus compromissos
Nesse caso o município resolve, para cada estado da natureza αi, o seguinte programa:

A solução para o programa anterior produz a seguinte utilidade indireta, denotada por (3):
(3)

A seguir apresenta-se a solução do problema do governo.
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II.3. A solução do problema do governo
Observa-se, em primeiro lugar que, como ri < Sq, tem-se:

No entanto, se ri estiver suficientemente próximo de Sq, o efeito free rider será superior aos
ganhos resultantes do consorciamento, de forma que

Sendo assim,

, ou seja, o município i terá incentivo para

abandonar o consórcio no segundo período, se não houver incentivo financeiro para sua permanência: τi(αi) = 0.
Nesse caso, para que a condição (ci) seja satisfeita, e o custo da transferência minimizado, o
governo federal oferecerá o menor incentivo possível, ou seja, o valor τi(αi) para que essa restrição
se torne uma igualdade, isto é,

Equivalentemente,
A transferência mínima é, portanto,

.

(4)

A equação (4) fornece o valor da transferência da União ou dos estados para os municípios
participantes do consórcio. Esse incentivo depende do retorno associado à quota para manutenção
do consórcio e do valor dessa quota. É importante ressaltar que quanto maior for o número de
municípios participantes do consórcio maior será a população total atendida. Assim, se o peso da
população total na expressão de fq for muito elevado, então o termo negativo na expressão anterior
pode se tornar próximo de zero, implicando assim uma maior transferência per capita τi (αi). Em outras palavras, quanto maior for o número de municípios participando do CIS, maior será o incentivo
para um município individual abandonar o consórcio e, portanto, maior terá que ser a transferência
do governo para induzi-lo a permanecer na parceria. Vale observar também o fato de τi(αi) não depender de αi, o estado da natureza, e, no que se segue, ser denotado simplesmente por τi.
Por outro lado, no caso em que os ganhos associados ao consórcio são suficientemente significativos, deverá ocorrer a seguinte situação:
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Sendo assim, não há necessidade de que o governo transfira recursos para garantir a sustentabilidade do consórcio.
Portanto, o valor ótimo dos recursos repassados pela União ou pelo estado para as associações pode ser expresso por:

No que tange às decisões quanto à formação do consórcio (ri), cumpre ressaltar que, ao saber
que outros municípios entrarão, e que haverá sustentabilidade da associação no segundo período,
cada município i comparará a utilidade (3), proveniente da decisão do prefeito em aderir e em permanecer na parceria, com a utilidade (1), resultante da decisão do prefeito i de não formar consórcio. Verifica-se, pois, facilmente, que sempre vale a desigualdade a seguir.
Ui(e, p, αi, τi, 0 ) ≥ Ui(ne,αi)
Assim, em razão dos ganhos associados ao consórcio, não há necessidade de o governo federal e/ou estadual incorrer em nenhum custo financeiro para induzir a formação da parceira. Como
o problema do free rider, presente na decisão relativa à manutenção do consórcio, foi resolvido, os
ganhos da parceria são suficientes para assegurar sua formação. Portanto, basta oferecer aos consórcios um incentivo que garanta a adimplência dos consorciados. Logo, na solução do problema
do governo, têm-se τei=0, i=1,..., n.
Conforme exposto no capítulo 1, há no Mato Grosso uma política ativa de estímulo ao consorciamento, por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Esses incentivos são não só de ordem
financeira como também de capacitação técnica. Considera-se que tais mecanismos tenham contribuído para garantir o êxito dos consórcios nesse estado. Apesar das dificuldades em se verificar o
impacto dos CIS no sistema de serviços de saúde, monitoramento realizado pela SES/MT indicou
que os consórcios imprimiram eficiência e ampliaram a capacidade de resolução dos sistemas regionais de saúde do estado.52
Na próxima seção será considerada uma forma específica para a função de ganho tecnológico, que se assemelha àquela utilizada no capítulo 2.
II.4 Um exemplo
Assume-se, nesta seção, que a função de retorno do gasto em saúde seja

,

em que l é um parâmetro tecnológico que traduz os ganhos de escala obtidos com o aumento da população atendida e/ou os ganhos obtidos com um aumento do investimento per capita em saúde.
Supondo-se que todos os municípios contribuam financeiramente para o consórcio, o ganho
de produção resultante da parceria, para um município i, é dado por:

52

Queiroz, L. (2001).
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Caso o investimento em saúde seja realizado por meio da associação, mas o município i torne-se inadimplente, o ganho de produção de saúde para i será dado pela seguinte equação:

Sendo assim, o retorno líquido para o município i, quando esse decide permanecer consorciado, é dado por:

Se

, então

. Nesse caso, o ganho para o município i, caso contribua

financeiramente para o consórcio, é superior ao gasto em que terá que incorrer para se manter na parceria. Logo, o retorno advindo do consórcio é suficiente para que o município i não abandone a associação e, portanto, o governo não terá de transferir recursos para garantir a sustentabilidade da parceria.

Por outro lado, se

, então

. Diferentemente da situação anterior,

o ganho do município i em permanecer consorciado é inferior aos recursos que terá de despender
no pagamento da quota de manutenção, o que o levará ao abandono da parceria. Para que isso não
aconteça, o governo deverá transferir recursos de acordo com a equação a seguir:
Cabe ressaltar algumas implicações dos resultados anteriormente obtidos. Como mencionado,

sabe-se que quando

, τi será positivo. Essa desigualdade será mais freqüente em municípios

com pequena população, o que exige que o governo tenha de contribuir financeiramente para que permaneçam no consórcio. No caso em que

, situação mais comum para municípios de maior

população, não haverá necessidade de transferências monetárias da União ou do estado para assegurar
a permanência desses municípios na associação. Isso acontece porque os prejuízos, para a parceria, re-
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sultantes da saída de municípios grandes são, potencialmente, maiores do que as perdas decorrentes da
inadimplência de municípios de pequeno porte. O abandono da parceria por parte de um município de
grande população reduz substancialmente o montante total de recursos disponíveis para o consórcio, o
que leva a ineficiências e deterioração na prestação dos serviços. Por isso, haverá menos incentivos para
a inadimplência e para a assunção de comportamento free rider por parte dos municípios maiores.
Vale observar que esse esquema de incentivos implica em uma política redistributiva que beneficiará mais as pequenas municipalidades. Poderá, portanto, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pequenos núcleos populacionais e, assim, propiciar uma conseqüente redução do
fluxo migratório para as grandes metrópoles.
Os resultados obtidos parecem ser condizentes com a realidade. Em geral, são os municípios
de maior porte que propõem a parceria a seus municípios vizinhos, geralmente de menor população. Uma possível explicação para esse fenômeno é que, antes mesmo da formação do consórcio,
os municípios grandes, por serem referência para vários serviços de saúde, já atendem a população
daqueles que não dispõem de infra-estrutura adequada para fornecer serviços de maior complexidade a seus habitantes. Com o consórcio, os municípios maiores poderão dispor de mais recursos,
oriundos do orçamento dos municípios vizinhos, para custear os serviços de saúde que já fornecem.
No entanto, o exemplo mostra que, mesmo que esse problema de free rider possa ser evitado, os
municípios de maior porte ainda teriam mais interesse em formar consórcios do que os de menor
porte, em razão do ganho associado à parceria.
Ademais, é importante observar que, como as contribuições para o consórcio são iguais em
termos per capita para todos os municípios, o incentivo monetário necessário para estimular os
pequenos municípios a permanecerem na parceria será relativamente menor do que no caso de ser
necessário transferir recursos uniformemente para todos os municípios consorciados. Isso minimiza
o gasto da União e/ou do estado.
Apesar do aporte dos governos federal e estadual restringir-se aos municípios de menor população, a implementação do esquema antes mencionado implica dispêndio adicional, em um momento em que a sociedade se preocupa fortemente com o controle do déficit do setor público. A próxima
seção mostra que os governos hierarquicamente superiores dispõem de um mecanismo alternativo
muito menos oneroso para garantir a sustentabilidade dos Consórcios Intermunicipais de Saúde.

III. Commitment entre municípios
Uma análise mais cuidadosa do problema de otimização resolvido pelo governo federal ou
estadual, discutido na seção anterior, revela que, se as condições de compatibilidade de incentivos (ci(αi))
forem satisfeitas, a restrição de participação (ri) será também automaticamente verificada. Daí, concluise que o problema da sustentabilidade dos consórcios é gerado exclusivamente pelo comportamento
free rider. Se esse comportamento puder ser coibido, a instituição tornar-se-á sustentável.
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Essa análise sugere um novo papel para a União53, mais direto e ao mesmo tempo menos
oneroso que aquele de provedor de incentivos financeiros. De fato, o governo pode assegurar a manutenção do consórcio se, assumindo seu papel de “regulador do federalismo” (Oates, 1999), puder
garantir que nenhum membro do consórcio se torne inadimplente.
Há um mecanismo simples para induzir esse comportamento dos municípios. Ao se consorciarem, os municípios assinam também, com o governo federal, um contrato que assegura o repasse
de recursos diretamente ao consórcio, equivalentes à quota de manutenção, caso haja inadimplência
por parte de algum município-membro. Nesse caso poderia haver, por exemplo, redução dos créditos desse município junto ao governo federal (FPM54, SUS, outros), em proporção equivalente à
quota de recursos que ele deixou de transferir ao consórcio.
Estabelecido tal mecanismo, cada município saberá que, se o consórcio for formado, sua
manutenção estará garantida. Assim, o efeito free rider estará resolvido e os ganhos oriundos do
consorciamento serão suficientes para garantir a formação da associação.
É importante observar que esse mecanismo não envolve custo financeiro adicional para a
Federação, embora possa apresentar alguns problemas de implementação, que vão desde a dificuldade de fiscalização do pagamento da quota de participação em consórcios para quase dois mil
municípios que hoje estabelecem parcerias, até questões legais quanto à retenção do FPM ou outros
recursos e a transferências de recursos diretamente a um ente não federado.55 A União deve estar
preparada para enfrentar problemas dessa natureza se quiser desempenhar, na sua totalidade, o
papel de reguladora do federalismo.
Outra opção de commitment entre os municípios diz respeito à participação do estado no
processo de consorciamento, ampliando a ênfase na regionalização e fortalecendo as responsabilidades das Secretarias Estaduais de Saúde (SES). Sendo assim, a regulação dos consórcios seria
parte integrante do Plano de Regionalização do Estado.56 Da mesma forma que a proposta de regionalização sugere a realização de “contratos de gestão” entre estados e a União, poderiam ser
estabelecidos também contratos ou cláusulas entre o estado e municípios, os quais visassem ao
cumprimento de acordos de consorciamento firmado entre esses últimos. As penalidades aplicadas
a municípios que não transferirem sua quota de participação ao consórcio poderiam, então, incluir
desde o impedimento de se candidatarem à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal e de
pleitearem incrementos de seus tetos financeiros57 até a interrupção de transferências, da Secretaria
53
Na análise que se segue, o governo hierarquicamente superior é referido por “União” ou “governo federal”. No entanto, é
perfeitamente viável que um governo estadual assuma o papel de regulador a ser descrito nesta seção.
54
Convém observar que um mecanismo semelhante foi incluído nos recentes contratos de renegociação das dívidas dos estados,
tendo sido aplicado em 1999, quando então o Estado de Minas Gerais se tornou inadimplente.
55
Ver Santos (2000) sobre questões legais referentes a consórcios.
56
Esse plano é um instrumento necessário para o avanço do processo de descentralização por meio da microrregionalização de
ações e serviços de saúde, e está contido em Ministério da Saúde (2001a).
57
Teto Financeiro Global do Município (TFGM), conforme descrito no capítulo 1, é um montante de recursos de custeio da
esfera federal destinado às ações e serviços de saúde. Todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, índices, conforme consta
da NOB–SUS 1996 (NOB 01/96), são definidos consoante a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e negociados nas Comissões Intergestores Bipartites, posteriormente à sua aprovação pelos Conselhos Municipais de Saúde.
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Estadual de Saúde às Secretarias Municipais de Saúde, de valores adicionais atribuídos ao Índice
de Valorização de Resultados (IVR).
Outros mecanismos de punição ao município inadimplente com o consórcio podem ser estabelecidos. A decisão de que penalidades aplicar ao município que não cumprir com suas obrigações
financeiras para com o consórcio dependerá da complexidade de diferentes mecanismos de commitment do ponto de vista prático, bem como de impedimentos legais que porventura possam ocorrer.
Qualquer que venha a ser o mecanismo escolhido, no entanto, a essência dele é conhecida de longa
data na teoria das parcerias: para resolver o problema da ineficiência nas parcerias é necessária,
pois, a introdução de um Principal, o qual desempenhará o papel de gerenciador do orçamento
(budget breaker), de forma a introduzir uma punição crível caso um dos membros decida agir em
detrimento da parceria (cf. Holmström, 1982).
Longo estudo sobre experiências regionais na Itália58 chega a conclusões semelhantes: na falta
de compromisso mútuo, os agentes preferem ser oportunistas, o que impede o usufruto de ações resultantes da cooperação. “Frente ao dilema da ação coletiva, (...) há possibilidade de coerção de um
terceiro para fazer cumprir acordos e aplicar penalidades. Esse terceiro estabelece harmonia entre as
partes e promove a mútua confiança”.
O mecanismo de commitment estudado garante a sustentabilidade dos CIS, caso tenham sido
formados. No entanto, dependendo das preferências dos eleitores de um município, é possível que o
prefeito decida não aderir voluntariamente a um consórcio, uma vez que a adesão implica a impossibilidade de inadimplência. Tal possibilidade é mais detalhadamente analisada na próxima seção,
em que um mecanismo intermediário é proposto.

IV. Um modelo híbrido
A análise desenvolvida na seção anterior permite se chegar à conclusão de que é possível desenvolver mecanismos que possibilitem à União garantir a sustentabilidade dos consórcios sem que
lhe seja necessário repassar incentivos financeiros aos municípios. O resultado obtido, no entanto,
baseia-se na hipótese de que a Hipótese de Investimento em Saúde (HIS) é satisfeita.
Essa condição garante que, qualquer que seja o estado da natureza, o município decidirá investir localmente em saúde, mesmo quando consorciado. No entanto, pode haver situações (estados
da natureza) nas quais o eleitor mediano de um município (e, conseqüentemente, o prefeito) prefira
que os recursos do município sejam destinados a outras ações locais. Numa situação de grande catástrofe natural − como, por exemplo, um longo período de seca com perda substancial no campo
− cestas básicas podem se tornar muito mais imprescindíveis que gastos com saúde. Nesse caso, o
comprometimento (irreversível) ex ante com a quota para manutenção do consórcio, sq, pode tornarse, ex post, extremamente indesejável.
58

Citado em Queiroz (2001), p. 70.
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Se a probabilidade de tal situação ocorrer for suficientemente elevada, a condição (HIS) não
será satisfeita e o prefeito preferirá não aderir ao consórcio para garantir maior flexibilidade no uso
do orçamento municipal. Nesse caso, ter-se-á um equilíbrio separador, em que regiões mais estáveis
formarão consórcios, enquanto regiões mais sujeitas a grandes mudanças de prioridades nos gastos
públicos se negarão a formá-los, apesar do ganho inerente à parceria. Esse equilíbrio fará com que
as regiões consorciadas adotem tecnologias mais eficientes, ao passo que em outras regiões perdurarão tecnologias menos eficientes, aumentando, assim, as desigualdades regionais no país.
Essa situação pode ser remediada se os governos federais e/ou estaduais intervierem, criando
condições para que o ganho com o consorciamento seja ampliado sem a necessidade de transferir
recursos diretamente aos municípios. Os governos podem atuar, facilitando, por meio de financiamentos subsidiados, a aquisição, pelo consórcio, de equipamentos mais produtivos, os quais não
poderiam ser adquiridos com recursos oriundos exclusivamente dos municípios. Ao possibilitar tais
aquisições, os governos estariam afetando diretamente as funções fa e fq, e, com isso, tornando a
formação do consórcio ainda mais atraente para seus membros. Do ponto de vista do exemplo estudado, isso corresponde a agir sobre o parâmetro l, de forma que o aumento dos ganhos compense a
impossibilidade de saída ex post da parceria, estimulando-se, assim, o contrato de commitment. Além
do efeito direto sobre a formação dos CIS, esse mecanismo propicia um claro retorno social, pois
estimula a aquisição de tecnologias mais eficientes no atendimento à população.
Tal sugestão parece bastante oportuna, considerando-se o contexto de vinculação de recursos
à saúde (EC no 29) e, conseqüentemente, a necessidade de ampliação da participação do estado no
financiamento desse setor, conforme mencionado no capítulo 1. Em particular, em várias unidades
da federação, as despesas com investimentos encontram-se em patamares bastante reduzidos. No
tocante aos consórcios, conforme foi estudado, a participação dos estados é irregular e inconstante.
Portanto, esses entes federados podem, brevemente, vir a desempenhar um papel mais ativo no financiamento de investimentos para os CIS.
Em suma, o Estado pode ocupar uma posição mais pró-ativa no processo de formação e de
manutenção dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, usando, para tanto, dois mecanismos complementares. Pode, por um lado, estimular a formação das parcerias ao facilitar, para os consórcios,
a adoção de tecnologias inovadoras de elevada produtividade, mas a eles inacessíveis por seu elevado custo. Por outro lado, pode garantir que os membros de um consórcio não virão a se tornar
inadimplentes, mediante um contrato entre os municípios e o Estado. Esse contrato asseguraria
a transferência de recursos diretamente aos consórcios em caso de descumprimento, por parte de
algum de seus membros, das cláusulas relacionadas a repasses financeiros.
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V. Conclusão
Partindo-se do princípio de que os CIS devem ser estimulados, estudaram-se diferentes mecanismos para garantir a formação e a sustentabilidade dessas instituições por meio da participação
de esferas hierarquicamente superiores de governo (estadual e federal).
Uma primeira modelagem mostrou como transferências diretas aos municípios podem resolver os problemas de incentivos dos CIS, garantindo, com isso, a sua sustentabilidade. Trata-se,
porém, de um mecanismo potencialmente oneroso ao setor público.
Uma abordagem mais cuidadosa revelou que, de fato, o Estado pode atingir objetivo semelhante sem custos financeiros, assumindo seu papel de regulador do federalismo, desde que os
ganhos decorrentes do consorciamento sejam suficientemente elevados. Nesse caso, os municípios
assinam, voluntariamente, contratos de commitment que autorizam o governo hierarquicamente superior a reter fundos que seriam direcionados ao município e a transferi-los diretamente ao consórcio, caso algum município se torne inadimplente.
Nesse sentido, a recente Lei dos Consórcios introduziu o denominado “contrato de rateio”,
pelo qual os entes consorciados se comprometem com o financiamento das despesas do consórcio
público, estabelecendo que, in verbis:
Art. 8o .................................................................................................................
§ 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência
não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham
por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em
plano plurianual ou gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros
preços públicos.
§ 2 	É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendio

mento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito.
§ 3o Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

O objetivo da lei é garantir que os membros de consórcios não interrompam o fluxo de recursos
destinados a custear as despesas da associação. A instituição de um instrumento formal – o contrato
de rateio – e a legitimidade das partes para exigir o cumprimento das obrigações ali estabelecidas reduzem as incertezas relacionadas ao financiamento dos consórcios. Essas medidas são, sem dúvida,
passos, ainda que insuficientes, no sentido de assegurar a sustentabilidade da parceria.
Tal compromisso garante, assim, o repasse de quota ao consórcio por seus membros. Essa
garantia, porém, tem prazo limitado – restrito à vigência das dotações orçamentárias vinculadas às
ações consorciadas –, ao passo que as ações consorciadas são, em geral, de caráter permanente.
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Como resultado, pode-se esperar um descompasso entre a duração das despesas assumidas pela
parceria e a tentativa de garantir seu financiamento. Além disso, há que se considerar o caráter autorizativo, e não impositivo, do orçamento no Brasil.
A fim de contornar parcialmente a limitação temporal da vinculação dos recursos dos consórcios ao orçamento, a lei prevê, ainda, a extensão da vigência do contrato de rateio para os casos de
programas e ações constantes de plano plurianual. Esse aspecto contemplaria grandes programas e
ações, deixando de fora, mais uma vez, as ações corriqueiras, porém essenciais, e permanentes que,
em várias áreas, constituem a maioria das ações desenvolvidas por consórcios, especialmente os de
saúde. Ademais, vale lembrar, mais uma vez, que, à semelhança do orçamento, o Plano Plurianual
não tem caráter impositivo, constituindo-se, de fato, em carta de intenções sobre as ações e os programas de médio e longo prazos a serem executados pelo governo.
Conclui-se, portanto, que apesar de o contrato de rateio, criado pela nova Lei dos Consórcios,
representar um avanço em relação à situação atual dos consórcios, no médio e longo prazos os problemas de sustentabilidade dos consórcios ficam pendentes de solução.
Tendo em vista as debilidades que envolvem o mecanismo de compromisso estabelecido na Lei
de Consórcios, os resultados deste capítulo oferecem, ainda, outra alternativa de estímulo à formação
e manutenção de consórcios públicos. Em situações em que os ganhos do consorciamento possam
não ser suficientes para incentivar a sua formação, o Estado pode ainda facilitar a aquisição de tecnologias, as quais, muitas vezes, exigem investimentos que estão fora do alcance dos municípios. Esse
processo elevará o retorno da associação e tornará a adesão dos municípios ao CIS mais atraente.
Além das evidentes implicações práticas, o presente capítulo sinaliza para o fato de que soluções paternalistas, à primeira vista eficientes, que envolvem transferências onerosas de recursos dos
governos centrais aos governos municipais, podem, sob certas condições, ser substituídas por mecanismos muito menos custosos que levam ao mesmo resultado almejado. Há, entretanto, que adaptar
os mecanismos de commitment estabelecidos entre os membros do consórcio público aos seus objetivos de longo prazo, sob pena de não produzirem os resultados vislumbrados neste capítulo.
Solucionando o problema do comportamento free rider dos participantes, no próximo capítulo
serão analisadas questões concernentes à heterogeneidade dos municípios consorciados. Para tanto,
é necessária a construção de um modelo mais preciso, que envolva microfundamentos políticos em
que os cidadãos votam de acordo com o desempenho político do prefeito.
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Resumo
Neste capítulo* desenvolvem-se modelos de competição eleitoral em que candidatos a prefeitos municipais propõem plataformas políticas correspondentes à provisão do bem público “saúde”
e à alíquota de imposto necessária para custear esses serviços. Os serviços de saúde podem ser
providos autarquicamente ou por meio de Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), situação na
qual dois municípios provêem conjuntamente tais serviços de forma mais eficiente. Analisam-se os
efeitos da heterogeneidade entre os municípios no que diz respeito à renda, ao poder de barganha
dos prefeitos no consórcio, e às preferências dos eleitores sobre a provisão de bem público e sobre a
decisão do candidato em propor ou não a formação de consórcio. Verifica-se que, quando os municípios são homogêneos, o consorciamento trará aumento da provisão do bem público, enquanto, se
houver heterogeneidade, esse aumento nem sempre ocorrerá. No que tange à formação de consórcios, o estudo sugere que, quanto mais heterogêneos os municípios, menores são as chances de que
um CIS seja formado após as eleições.

Introdução
A partir da década de 70 do século passado, em resposta à crise do Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, numerosas reformas foram sendo impetradas com vistas a melhorar
os sistemas públicos de provisão de serviços de saúde. De caráter mais abrangente como no Reino
Unido e na Nova Zelândia, menos abrangente como na Alemanha e na Holanda ou relativamente
restritas como nos EUA, essas reformas foram implantadas, em momentos distintos, em quase todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento.
Mendes (2001) cita três ondas de reformas. Na primeira, que vai dos anos 70 até a primeira
metade dos anos 80, foram adotadas medidas de contenção de custos que resultaram na estabilização dos gastos efetuados pelos sistemas nacionais de saúde em quase toda a Europa. A segunda
onda, da segunda metade da década de 80 até a primeira metade dos anos 90, é caracterizada pela
adoção de medidas para aumentar a eficiência microeconômica dos sistemas, ao menor custo possível, por meio, principalmente, da adoção de inovações organizacionais. Por fim, a terceira onda de
reformas iniciou-se no final dos anos 90 e caracteriza-se pela busca da eqüidade, melhoria da saúde
pública, valorização da atenção primária e aumento da participação nos processos decisórios do
setor saúde. Em geral, essas reformas redefiniram o papel do Estado e do mercado, ampliaram os
direitos dos pacientes, estabeleceram novas funções da saúde pública e promoveram processos de
descentralização de ações e serviços.

* Versão deste capítulo foi apresentada no XXIV Congresso da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC). Nova Friburgo, dezembro de 2002.
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A reforma do sistema de saúde brasileiro, iniciada no final da década de 80, baseou-se em
princípios estabelecidos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, como a universalização
do acesso, a integralidade do atendimento e a descentralização das ações e serviços. Quanto ao
processo de descentralização, a Lei Orgânica da Saúde – formada pela Lei 8.080, de setembro de
1990, e pela Lei 8.142, de dezembro de 1990 – e, posteriormente, a Norma Operacional Básica no
93 (NOB-SUS 01/93) iniciaram a transferência da gestão das ações de saúde para estados e municípios, aprofundada, em 1996, pela NOB-SUS 01/96. O município foi definido como o gestor dos
serviços de saúde, além de ser responsável pelo controle, avaliação e auditoria dos prestadores de
serviços situados em seu território.
Como mencionado no capítulo anterior, a descentralização promovida pela reforma do sistema de saúde brasileiro, assim como em vários países do mundo, trouxe aumento de eficiência
alocativa, de qualidade e de transparência na prestação de serviços, devido, principalmente, à proximidade entre os usuários dos serviços e as autoridades responsáveis pelas tomadas de decisões. Por
outro lado, esse processo também engendrou dificuldades de coordenação das políticas e ações e
ineficiências por perdas de escopo e de escala, resultantes da fragmentação dos serviços de saúde59.
Mendes (2001) cita a microrregião de Baturité, composta por oito municípios cearenses, como
exemplo da fragmentação de serviços. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, “há oito hospitais que operam com uma taxa de ocupação média de 22%; há sete aparelhos de ultra-sonografia, quando
seriam suficientes apenas dois; há dez laboratórios de patologia clínica operando em deseconomia de
escala e com baixa qualidade”. “Essa situação encontrada na microrregião de Baturité está longe de constituir uma exceção no SUS, tendendo muito mais a aproximar-se de uma regra geral”, afirma Mendes.
Como resposta à excessiva atomização dos sistemas municipais, que gera deseconomias de
escala, e aos gastos crescentes em saúde, devido às mudanças tecnológicas60 e ao envelhecimento
da população, surgem, na década de 80, os primeiros Consórcios Intermunicipais de Saúde e, na
década de 90, amplia-se o debate sobre a regionalização da assistência à saúde. O processo de regionalização é, finalmente, iniciado oficialmente em 2001 com a edição da Norma Operacional Básica
de Assistência à Saúde do SUS (NOAS-SUS 01/01).
Cabe ressaltar que a prática de formação de parcerias em âmbito local é bastante antiga. No
ano de 1409, a Mancomunidad de Enirio-Aralar, no país Basco, reuniu treze municipalidades para
o manejo de recursos florestais. As mancomunidades na Espanha, semelhantemente aos consórcios
brasileiros, são um caso típico de parceria horizontal entre municípios. Na Espanha, dos 8.096 municípios, 5.857 estão associados através de mancomunidades. Em geral, são municípios com menos
de 5.000 habitantes que se unem para enfrentar a fragmentação municipal e retomar escalas de
produção mais eficientes.61
Ribeiro e Costa (1999).
Okunada & Murthy (2002) afirmam que as mudanças tecnológicas, do lado da oferta, são as principais responsáveis pela
escalada dos gastos com saúde.
61
Fonte, Suárez e Parrado-Diez (1999).
59
60
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Nos Estados Unidos, as Parcerias para a Saúde Comunitária (Community Health Partnership –
CHP) surgiram como o resultado de colaborações voluntárias, tanto públicas como privadas. De
acordo com Mitchell and Shortell (2002), há evidências de que as CHPs “freqüentemente falharam
em alcançar resultados mensuráveis”, e problemas associados à sua administração e governança
foram citados como possíveis causas desse fracasso.
Na Finlândia, o sistema de saúde descentralizado – formado por 450 municípios autônomos
e responsáveis pela maior parte dos serviços – foi parcialmente integrado em grandes associações
municipais, chamadas de Distritos de Saúde (Health Care Districts), que produzem bons indicadores em termos internacionais (Niskanen, 2002).
No Brasil, essa forma de associação municipal foi estudada no capítulo 2, no que diz respeito
ao comportamento free-riding de membros inadimplentes e sua repercussão adversa para a formação
e sustentabilidade político-financeira da parceria. No capítulo 3 foram introduzidos mecanismos
de incentivos capazes de neutralizar o efeito desestabilizador do free-riding sobre o CIS e garantir,
assim, a sobrevivência da associação. Partindo-se da hipótese de que o problema de free-riding foi
resolvido, o presente capítulo trata de analisar outra fonte potencial de instabilidade para o consórcio:
a heterogeneidade entre os municípios membros. Este capítulo modela o processo político de tomada
de decisão quanto aos gastos em saúde, e analisa o efeito de diferenças de preferências e de renda
entre os eleitores dos municípios sobre a formação de consórcios e a provisão de serviços de saúde.
Sendo assim, o trabalho desenvolve modelos de competição política pré-eleitoral na esfera local. As plataformas políticas, que serão implementadas pelo candidato eleito, correspondem à provisão do bem público “saúde” e à alíquota de imposto. Esse bem pode ser provido autarquicamente
pelo município ou por meio de Consórcio Intermunicipal de Saúde. Em equilíbrio, a plataforma
proposta será aquela que maximiza a utilidade do eleitor mediano.
O capítulo consiste de quatro seções além desta introdução. Na seção I é apresentado o modelo de provisão autárquica de serviços de saúde, no qual o eleitor deriva utilidade do consumo
privado e do consumo do bem público. A solução quanto à provisão ótima do bem público e a
utilidade do eleitor mediano são calculadas na seção I.3. Na seção II é descrito um modelo em que
os municípios têm a opção de prover serviços de saúde por meio de consórcio. São analisados os
efeitos da heterogeneidade dos municípios no que diz respeito às suas rendas médias, preferências e
poder de barganha de seus prefeitos sobre a provisão do bem público. A seção III fornece a análise
de bem-estar. São estudadas quatro situações distintas, no que diz respeito às rendas médias e às
preferências entre os municípios, e é estabelecido em quais delas haverá formação de consórcios.
Em outras palavras, é respondida a seguinte pergunta: que tipos de municípios são mais propensos
a formar consórcios de saúde? Finalmente, as conclusões encontram-se na seção IV.
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I. Provisão autárquica de serviços de saúde
I.1 Competição pré-eleitoral
Ao longo deste livro são desenvolvidos modelos políticos de competição pré-eleitoral na esfera municipal, nos quais as promessas de campanha são cumpridas pelo candidato eleito.
A estrutura temporal do jogo é a seguinte: primeiramente, os candidatos propõem suas políticas; em seguida, são realizadas as eleições, em que cada eleitor vota pelo candidato cuja plataforma
proposta mais se aproxima de sua política preferida. O candidato que receber mais votos é eleito prefeito; em caso de empate, um dos candidatos com maior número de votos é escolhido aleatoriamente. Finalmente, o candidato eleito implementa a política proposta durante a campanha eleitoral 62.
I.2 O município e seus eleitores
O município i possui uma população de Ni eleitores. O eleitor j desse município possui renda
yij e deriva utilidade do consumo privado cij e do consumo do bem público saúde (Fi), que é provido
pela prefeitura63.
Seja si o montante total de recursos gastos com saúde pelo município. Segundo a modelagem
utilizada nos capítulos anteriores, supõe-se que a produção de saúde do município é dada pela função fi(si, Ni) e a utilidade do agente j toma a forma:
(1)

Considera-se, por simplificação, que as despesas locais não têm efeito sobre as decisões quanto aos gastos com saúde dos outros municípios, ou seja, são ignorados os efeitos spillover (externalidades) do gasto em saúde. O coeficiente αi ∈ (0,1) reflete a importância que os habitantes do município i atribuem ao consumo de saúde relativamente ao consumo do bem privado, sendo, portanto,
uma característica desse município.64 Assim, se αi for muito grande (pequeno), o agente dá muita
(pouca) importância ao consumo de saúde, de forma análoga à modelagem utilizada previamente.
Assim como nos capítulos anteriores, a fim de gerar expressões explícitas para as soluções
dos problemas a serem analisados, será usada a forma particular fi(si,Ni)=sig(Ni) para a função de
produção de saúde. Pressupõe-se que a função é multiplicativamente separável em seus dois argumentos, sendo a função g estritamente crescente e estritamente côncava.65
62
A modelagem aqui usada remonta ao trabalho seminal de Hotelling (1929), posteriormente aplicado à ciência política com
riqueza de detalhes em Downs (1957). Vide também Persson & Tabellini (2000), cap. 2.
63
De fato, saúde é um bem semipúblico, ou meritório. Segundo Giambiagi (p. 33), apesar de poderem ser submetidos ao princípio da exclusão, esses bens geram altos benefícios sociais e externalidades positivas que justificam sua produção parcial ou
total pelo setor público.
64
Vale observar que a modelagem proposta supõe grande homogeneidade entre os habitantes de um mesmo município, no que
diz respeito às preferências relativas saúde/consumo privado: os eleitores de um mesmo município i possuem mesmo parâmetro
de preferências αi. Uma forma mais geral seria supor que cada habitante j possui um parâmetro próprio αij.
65
Deve-se notar que a priori pode existir uma diferença entre população Ni do município e número de pacientes efetivamente
atendidos, ni, sendo esse último o número a ser considerado na função de produção de saúde. Por simplicidade, os dois valores
são idênticos, o que não acarreta nenhuma alteração nos resultados qualitativos obtidos no estudo. A autora agradece a André
Rossi Oliveira por ter observado essa distinção.
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Cada eleitor j paga tributos ao município i à alíquota τi∈ (0,1), sendo sua renda líquida disponível para consumo dada por

. Assim, a decisão de consumo privado do eleitor i encontra-

se condicionada à sua restrição orçamentária:

O gasto com saúde do governo municipal é financiado de duas formas: por meio de transferências provenientes de esferas de governo hierarquicamente superiores e pelo imposto arrecadado dos
contribuintes. As transferências correspondem a verbas do SUS, provenientes do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, e demais recursos, como as transferências constitucionais66.
Sejam ti o valor per capita das transferências governamentais recebidas pelo município i e
a renda média nesse município. Então, a restrição orçamentária per capita do município i é:

No presente modelo, as únicas funções do governo municipal são a arrecadação de impostos e
a provisão do bem público “saúde”. Em particular, não são considerados, como em outros trabalhos
recentes, gastos públicos concorrentes. Essa simplificação permite uma análise precisa do trade-off
entre impostos e provisão de bem público, bem como a análise dos efeitos da heterogeneidade entre
municípios na formação de consórcios, conforme será visto nas próximas seções.
I.3 Equilíbrio eleitoral
Durante a campanha eleitoral, um candidato a prefeito k de um município i propõe uma
plataforma (si,τi) correspondente à provisão de bem público si e à alíquota de imposto τi necessária
para a provisão do mesmo. Um eleitor j votará pelo candidato k se a plataforma política (si,τi) lhe
propiciar maior utilidade, entre todas as plataformas propostas pelos demais candidatos.
Se o candidato k fizer a melhor proposta possível para o eleitor j, k resolverá o seguinte programa:

66
Diferentemente deste estudo, para verificação do cumprimento da vinculação de recursos à saúde determinado pela EC 29,
consideram-se como recursos próprios subnacionais aqueles derivados dos impostos locais, somados às transferências constitucionais.
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As restrições do problema anterior são ativas e, portanto, a solução implícita é dada por:

(2)

Na expressão acima

é a derivada parcial de fi com relação à sua

primeira variável s. No caso em que a função de produção toma a forma

,

obtém-se a seguinte solução explícita:

(3)

Observa-se que a plataforma que maximiza a utilidade do agente i independe de sua renda yij,
sendo função unicamente do parâmetro de preferências αi, das transferências ti e da renda média do
município yi. Em particular, a expressão anterior é a solução para o problema de todos os candidatos, já que, em equilíbrio, escolherão essa mesma plataforma, que será, então, implementada pelo
prefeito eleito.
O resultado obtido é um caso particular do Teorema do Eleitor Mediano. Esse Teorema estabelece que, em uma disputa pré-eleitoral, as políticas propostas pelos diferentes candidatos convergem para um mesmo valor: aquele preferido pelo eleitor mediano. Como neste modelo existe total
coincidência de preferências dos eleitores do município j no que diz respeito à plataforma ótima (3),
devido à forma das funções de utilidade67 Uij, essa plataforma é igual à do eleitor mediano.
Depreende-se da solução (3) que, para cada real transferido ao município j, ocorrerá uma
redução correspondente a αi centavos no valor dos recursos próprios do município originalmente
destinados à saúde. Assim, em termos reais, o montante total de recursos alocados para a saúde é de
apenas αi centavos. De fato, os 1−αi centavos restantes são aplicados na redução da carga tributária
(τiyi). Trata-se do efeito adverso das transferências governamentais sobre o esforço tributário dos
municípios, um resultado conhecido na teoria do federalismo fiscal e amplamente testado empiricamente68. No caso específico do gasto com saúde, esse resultado vai ao encontro das evidências
empíricas analisadas por Ferreira (2002), que mostram que um aumento de R$ 100,00 por habitante
nas transferências do SUS provoca um aumento médio de R$ 67,00 por habitante nas despesas
próprias do município com saúde e saneamento.
Neste livro, supõe-se que
, de forma a evitar soluções de canto do tipo τi=0. Para tanto é necessário que as transferências per capita recebidas não sejam muito elevadas comparativamente à renda média do município.
68
Ter-Minassian (1997) e Ribeiro (1998).
67
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Observa-se ainda que, no equilíbrio eleitoral encontrado, a utilidade do eleitor i é a seguinte:
(4)

A função Θ é dada por

. O índice A registra o fato de que

éa

utilidade obtida pelo agente j do município i quando o bem público é provido de forma autárquica
por esse município. A próxima seção analisa como essa utilidade é afetada quando dois municípios
se associam em consórcio para a provisão conjunta de serviços de saúde.

II. Provisão consorciada do bem público “saúde”
II.1 Consórcio Intermunicipal de Saúde
Supõe-se agora que existam dois municípios, i=1,2, caracterizados respectivamente pela população (Ni), pelas preferências (αi) e pelas rendas de seus habitantes (yij).
Os municípios têm a opção de formar consórcio intermunicipal para a provisão conjunta do
bem público “saúde”. Caso o consórcio seja formado, os municípios incorrerão no mesmo gasto
per capita com saúde, s=s1=s2, visto que se supõe que todos os serviços de saúde serão providos
por meio do consórcio69. O gasto com o bem público será agora financiado pelas transferências
governamentais recebidas pelos dois municípios, t1 e t2, respectivamente, assim como pelo imposto
arrecadado pelos municípios, τ1y1 e τ2y2.
A presente análise pressupõe que, quando o consórcio é formado, os municípios equalizam
suas alíquotas de imposto. No modelo existe um único bem público provido e uma única fonte de
arrecadação de impostos. Assim, espera-se que em qualquer equilíbrio demográfico, os dois municípios, que passam a oferecer a mesma quantidade de bem público, deverão também cobrar a mesma
alíquota de impostos, τ1=τ2=τ. Essa hipótese simplificadora é utilizada na literatura sobre federalismo fiscal, segundo a qual os eleitores “votam com seus próprios pés”70: cada cidadão escolherá morar
no município que lhe ofereça a melhor relação entre carga tributária e provisão de bens públicos.
Finalmente, supõe-se que ambos os municípios recebem as mesmas transferências per capita
de esferas de governo hierarquicamente superiores: t1=t2=t. Trata-se de uma hipótese simplificadora
que, no entanto, é parcialmente corroborada pelos dados apresentados na tabela a seguir. Observase que o valor per capita das transferências SUS é diretamente proporcional ao tamanho do município. No que tange às transferências constitucionais, essa relação é inversa, ou seja, quanto menor
Essa é a principal simplificação introduzida neste capítulo, em comparação com os capítulos anteriores, adotada de forma a
tornar tratável o modelo mais rico de economia política aqui apresentado.
70
Tiebout (1956) assume, entre outros pressupostos, que: os eleitores possuem perfeita mobilidade e se deslocarão para a comunidade onde os seus padrões de preferência são melhor satisfeitos; os serviços públicos ofertados não apresentam economias ou
deseconomias externas entre as municipalidades; e restrições acarretadas por oportunidades de trabalho não são consideradas
em seu modelo.
69
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o município, maior o valor per capita transferido. Somando-se essas duas formas de repasse para
municípios, verifica-se que, excluindo-se a categoria de municípios com menos de dez mil habitantes, o total de transferências per capita para municípios menores é aproximadamente o mesmo que
para municípios mais ricos (t1 = t2).
Tabela 6. Transferências per capita SUS e constitucionais, segundo o tamanho
do município – 2003 (Em reais)
Hab./município

Transf. per capita
constitucionais (b)

<10.001
10.001 a 50.000
50.000 a 100.000
100.001 a 300.000
300.001 a 500.000
>500.001

596,34
352,51
309,17
323,77
269,10
281,53

Transf. per capita SUS (a)

Total de transf. per capita
(a+b=c)

Em reais

31,88
31,45
43,74
57,07
66,80
65,29

628,22
383,96
352,91
380,84
335,90
346,82

Fonte: Tesouro Nacional, Finanças do Brasil, 2003.
(a) Incluem transferências SUS da União e dos estados para municípios.
(b) Foram incluídas as seguintes transferências constitucionais:
(i) da União para municípios: cota FPM, ITR, IOF ouro, LC 87/96 e CIDE.
(ii) dos estados para municípios: cota ICMS, cota FDEx, cota IPVA.

II.2 Função de produção de saúde
Conforme mencionado anteriormente, a literatura recente sobre Consórcios Intermunicipais
de Saúde sugere a existência de ganhos de eficiência associados à provisão consorciada71. Esses
ganhos são resultantes de economias de escala, de maior flexibilidade administrativa para a contratação de pessoal e da padronização dos procedimentos médicos, entre outros. Este capítulo modela
a possibilidade de realização de tais ganhos, supondo a existência de uma nova função de produção
de saúde f(s,N) crescente em suas duas variáveis: s, gasto per capita em saúde pelo consórcio, e
N=N1+N2, população total dos dois municípios participantes do consórcio. Para resolver explicitamente os problemas de otimização a seguir será usada novamente a forma multiplicativamente
separável: f(s,N)=sG(N), em que a função G é estritamente crescente e estritamente côncava. Nesse
caso, supõe-se que G(N)≥g(N), ou seja, a produção de saúde por meio de consórcio é, pelo menos,
tão eficiente quanto seria se esse bem fosse produzido autarquicamente por um município com população equivalente àquela do consórcio.72
Com a hipótese acima, a utilidade que um habitante i, do município consorciado j, deriva de
sua cesta de consumo, passa a ser dada por:
(5)

Mendes (2001), Lima e Pastrana (2000a) e Ribeiro e Costa (1999).
Nos capítulos anteriores foram usadas as formas particulares
expressões das duas funções de produção de saúde (local e consorciada).
71
72

para compatibilizar as
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II.3 Negociação
A determinação do gasto (s) em saúde, com a conseqüente definição da alíquota de imposto
(τ), depende de um processo de negociação política entre os prefeitos dos municípios envolvidos.
Em particular, quanto maior for o poder de negociação de um prefeito, mais próximo do ótimo
para seu município será a provisão consorciada. Logo, diferentes resultados poderão ser obtidos,
dependendo do poder de barganha de cada prefeito. No entanto, qualquer que seja o resultado desse
processo, espera-se que ele seja ótimo do ponto de vista de Pareto73.
Sendo assim, para se prever qual será a decisão quanto ao gasto do município com saúde, no
caso em que os serviços são ofertados por meio de consórcio, deve-se resolver um problema de Pareto. Supondo que o prefeito de um município atribui o mesmo peso para cada um de seus eleitores,
o problema de maximização do consórcio pode ser escrito como:

(P)

Os coeficientes λ1, λ2 ∈ [0,1], λ1 + λ2 = 1 são os pesos de Pareto do problema de maximização
e refletem as possíveis diferenças no poder de negociação dos prefeitos. Assim, quanto maior for λ1,
mais as preferências dos habitantes do município 1 influenciarão na escolha de s e τ, relativamente
às preferências dos eleitores do município 2.74
Uma possível especificação para é

, ou seja, o poder de negociação

de um prefeito é função direta do tamanho de sua população relativamente à população total do consórcio75. No entanto, essa não é a única especificação natural. Uma outra especificação seria a seguinte:
, ou seja, o poder de negociação de um prefeito seria proporcional
à renda da população de seu município relativamente à renda total do consórcio.
A variável y corresponde à renda média no consórcio: y=n1y1+n2y2.
O problema de Pareto (P) pode ser resolvido de forma análoga ao problema de provisão autárquica de bem público. As restrições são ativas e a solução é expressa por:
73
Esta hipótese está associada ao fato de que mecanismos que lidam com o efeito free rider já foram discutidos no capítulo
anterior. Assim, neste capítulo supõe-se que tais mecanismos já tenham sido implementados.
74
A função objetivo apresentada acima pode ser substituída por outra equivalente, e talvez mais comum, se for aplicada a função logaritmo, resultando na expressão:

em que

logo

.

No Consórcio para Provisão de Água da Região Metropolitana de Bilbao, Espanha, o número de votos de cada município na
assembléia geral do consórcio é proporcional ao tamanho de sua população.
75
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(6)

Em que

. No caso em que a função de produção toma a forma
, obtém-se a seguinte solução explícita:
(7)

É importante analisar o efeito do tamanho da população, do poder de negociação e dos demais parâmetros do problema no equilíbrio do consórcio.
Em primeiro lugar, o tamanho relativo de cada população afeta o equilíbrio, exclusivamente,
por meio da nova renda média de referência: y=n1y1+n2y2, em que n2=1–n1. Assim, quanto maior for
a população do município i, maior será ni e, conseqüentemente, maior o peso da renda média de seu
município na determinação do equilíbrio do consórcio.
Em segundo lugar, o poder de negociação de cada município irá definir um novo “padrão de
preferências”: µ= λ1α1+ λ2α2 , em λ2=1–λ1. Assim, quanto mais influente for o prefeito do município
i, maior será λi e mais fortemente o parâmetro µ refletirá as preferências desse município. Esse é o
único efeito do poder de negociação do município na determinação do equilíbrio do consórcio. Em
particular, se os dois municípios têm a mesma preferência α1=α2=α, então µ=α, e o poder de negociação dos municípios não mais afeta o equilíbrio do consórcio.
Finalmente, o ganho de produção l não influencia nas decisões do consórcio quanto à provisão de saúde e, conseqüentemente, quanto aos impostos.
II.4 Efeitos sobre o gasto em saúde
É interessante comparar a solução do problema de provisão autárquica (3) com a solução
consorciada (7), com vistas a determinar, para cada município i=1,2, se haverá aumento ou redução do gasto em saúde. Abaixo se encontram transcritas as duas expressões correspondentes aos
respectivos gastos em saúde.
Provisão autárquica:
Provisão consorciada:
Considere os quatro casos a seguir, classificados segundo o grau de homogeneidade dos municípios.
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Caso 1: Preferências e rendas homogêneas
Se os municípios têm preferências homogêneas (α1=α2=µ) e mesma renda média (y1=y2=y),
então o consorciamento não implicará em nenhuma alteração no que diz respeito ao gasto per capita em saúde. No entanto, é importante ressaltar que haverá aumento na provisão do bem público,
devido aos ganhos de escala e escopo associados à provisão conjunta de saúde.
Caso 2: Preferências homogêneas, rendas médias distintas
Se os municípios têm preferências homogêneas (α1=α2=µ), mas rendas médias distintas
(y1<y<y2), então o consorciamento implicará em aumento dos gastos com saúde para o município
mais pobre e em redução dos gastos com saúde para o município mais rico.
Caso 3: Preferências distintas, rendas homogêneas
Se os municípios têm preferências distintas (α1<µ<α2), mas rendas médias idênticas (y1=y2=y),
então o consorciamento implicará em aumento dos gastos com saúde justamente para o município
que dá menos importância relativa à provisão de saúde e numa redução dos gastos com saúde justamente para o município que dá mais importância relativa à oferta desse bem.
Caso 4: Preferências e rendas médias distintas
Finalmente, se os municípios possuem preferências distintas (α1<µ<α2), bem como rendas
médias diferentes (y1≠y2), então duas situações devem ser consideradas.
Se y1<y<y2, ou seja, o município que atribui menor importância relativa à provisão de saúde
é também o município mais pobre, então haverá aumento do gasto com saúde justamente para esse
município (i=1) e redução do gasto com saúde para o município mais rico, que dá maior importância relativa à saúde. Trata-se de uma situação semelhante àquela analisada no caso 3.
Por outro lado, se y1>y>y2, ou seja, o município mais rico é aquele que atribui menor importância relativa à provisão de saúde, então, pode haver aumento ou redução nos gastos com saúde
para cada um dos municípios, dependendo dos valores específicos assumidos pelas variáveis α1, α2,
y1 e y2. Sendo assim, nada se pode garantir quanto ao efeito do consorciamento sobre os gastos com
saúde dos municípios.
As comparações anteriores mostram uma fonte potencial de tensão na formação de consórcios. Por um lado, no caso 2, haverá aumento no gasto per capita com saúde e, conseqüentemente,
majoração de impostos justamente no município mais pobre. Por outro lado, nos casos 3 e 4 (primeira situação) haverá aumento de gastos com saúde e, portanto, elevação de impostos justamente
para os municípios que menos importância dão aos serviços de saúde.
Assim, para que um município aceite entrar em um consórcio − supondo-se resolvido o problema free rider −, o eleitor mediano deverá considerar cuidadosamente o efeito dessas variações
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nos gastos com saúde oriundos da associação. A próxima seção explora essa questão de forma a
tentar prever que tipos de consórcios serão formados.

III. Análise de bem-estar: que consórcios serão formados?
III.1 Competição pré-eleitoral: a economia política na formação de consórcios
A possibilidade de municípios formarem consórcios introduz um novo foco na disputa eleitoral analisada na seção II. De fato, o candidato a prefeito deverá incluir em seu programa de governo
a decisão quanto à formação da parceria ou não, uma vez que tal associação implica uma mudança
na provisão do bem público e, conseqüentemente, na alíquota de imposto cobrada.
Caso os candidatos decidam não propor a formação de consórcio, o bem público será produzido autarquicamente e, portanto, conforme resultado obtido no jogo anterior, em equilíbrio, um
eleitor j do município i tem utilidade:

Por outro lado, a melhor proposta que pode ser feita ao eleitor j do município i, envolvendo a
formação de consórcio, resultará na utilidade expressa a seguir, para esse eleitor, em que o índice C
indica a utilidade de i quando o município j forma consórcio.

Assim, a proposta que envolve formação de consórcio será preferida pelo eleitor j, se, e somente se:

Equivalentemente,

(8)

Observe que a expressão acima não depende da renda particular do eleitor j, de forma que ou
todos os eleitores de um mesmo município preferem a provisão autárquica de saúde ou então todos
preferem a provisão consorciada.76
76
Exceto, é claro, no caso particular em que há igualdade em (8). Nesse caso, postula-se que todos os eleitores preferirão o
consorciamento.
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O termo à esquerda da igualdade

representa o ganho para o município

i com a produção consorciada de saúde. Dada a hipótese de ganhos de escala e escopo associados
ao consorciamento, esse termo é sempre maior que 1.
Por outro lado, os dois termos à direita da igualdade correspondem à perda originada pela
decisão centralizada no consórcio quanto à provisão de saúde.
O primeiro desses dois termos,

, equivale à perda causada pela agre-

gação de preferências, possivelmente distintas (α1,α2) quanto à importância dos serviços de saúde
relativamente ao consumo privado. Observa-se que se α1=α2, então µ=αi e P(αi,µ=1), o que não
compromete a validade da desigualdade (8). Por outro lado, se α1≠α2, então µ≠αi, e P(αi,µ)>1, o que
pode comprometer a validade dessa desigualdade.77
O segundo desses dois termos,

, corresponde à perda causada

pelo fato de que as decisões consorciadas são baseadas na renda média dos dois municípios, e não
apenas naquela do município i. Novamente vale observar que a expressão R assume o valor 1, quando os município possuem a mesma renda (y1=y2=y), não comprometendo a desigualdade (8).
Resta agora determinar quando a condição (8) será satisfeita para ambos os municípios i
=1,2, de forma que decidam formar o consórcio de saúde. Para tanto, serão analisados quatro diferentes casos.
III.2 Consórcio de municípios homogêneos
Considera-se, em primeiro lugar, que os habitantes dos dois municípios têm as mesmas preferências por consumo privado, α1=α2=µ, e que as rendas médias dos municípios são idênticas,
y1=y2=y. Nesse caso, a expressão à direita da desigualdade (8) torna-se 1, conforme observações
anteriores, de forma que (8) sempre será satisfeita.
Assim, quando há homogeneidade total entre os municípios, o ganho de produção garante o
interesse pelo consórcio, que será então formado, desde que o problema do free rider, evidenciado
nos capítulos anteriores, tenha sido resolvido.
III.3 Consórcio de municípios com preferências homogêneas e rendas distintas
Supõe-se agora que os municípios dão o mesmo valor relativo ao consumo de bem público
(α1=α2=µ) e têm rendas médias distintas (y1<y<y2). Nesse caso a desigualdade (8) se reduz a:

77

A função

atinge seu valor máximo 1 no ponto µ=αi.
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Nesse caso existem incentivos diferenciados para os dois municípios.
No caso do município 2 é fácil observar que, como y2>y, R(y2,y)<1. Como B(N2,N)>1, o município 2 terá interesse em formar consórcio independentemente do valor de α2.
No que diz respeito ao município 1, definindo as funções

e

, é fácil verificar que:

(i) γ(α1) é estritamente crescente com γ(0)=1 e
(ii) ρ(α1)é estritamente decrescente com

e
.

Da comparação das funções γ e ρ, pode-se concluir que existe um valor α1 ∈(0,1), tal que:
(i) se α1<α1, então (8) não será satisfeita e o município 1 não terá interesse em participar do
consórcio;
(ii) se α1>α1, então (8) será satisfeita e o município 1 terá interesse em participar do consórcio.
Em suma, no caso em que os dois municípios possuem preferências homogêneas e rendas
médias distintas, o município mais rico sempre terá interesse em formar consórcio. No entanto, o
consórcio somente será formado se o interesse dos habitantes dos dois municípios por serviços de
saúde for suficientemente elevado.
Quando o consórcio é formado, pode-se prever um aumento na produção de saúde no município mais pobre. Entretanto, haverá redução do gasto com saúde no município mais rico, conforme
visto anteriormente. Assim, o efeito sobre a provisão de saúde no município de maior renda média
dependerá do ganho de produção associado ao consórcio, podendo haver aumento, mas também
redução da produção de saúde com o consorciamento.
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III.4 Consórcio de municípios com rendas homogêneas e preferências distintas
Considera-se, nesta seção, uma situação na qual os dois municípios possuem rendas médias
iguais, y1=y2=y, mas preferências distintas quanto à importância da provisão do bem público relativamente ao consumo privado: α1<µ<α2. Nesse caso a desigualdade (8) se reduz a:

O termo à esquerda reflete o ganho de produção (escala e escopo) associado à produção
consorciada, e é maior que 1, por hipótese. Por outro lado, o termo à direita também é sempre maior
que 1, aumentando seu valor à medida que αi se distancia de µ − visto que α1≠α2. Se os valores de α1
e α2 estiverem suficientemente próximos, então a condição será satisfeita. No entanto, à medida que
esses valores se distanciam, o termo à direita torna-se muito grande. Por exemplo, se i=1, α1=0,4,
α2=0,99, λ1=0,01 e λ2=0,99, então o termo à direita supera 5, o que significa que G(N) tem que ser
pelo menos 125 vezes g(N1) para que o município 1 se interesse em formar consórcio. Esse número
sobe para 390.625, se α1=0,1.
Assim, no caso em que há homogeneidade de renda, mas grande heterogeneidade de preferências, o ganho de produção com o consórcio deverá ser extremamente elevado para que os municípios
concordem com sua formação. Portanto, a heterogeneidade de preferências entre os municípios de
um consórcio pode constituir grande empecilho para a formação da parceria.
III.5 Consórcio de municípios com rendas e preferências distintas
Nesse caso os dois “custos” associados à formação do consórcio,
e

, são maiores que 1, tornando a formação dos consórcios me-

nos viável que nos dois últimos casos analisados. Portanto, quando os municípios apresentam heterogeneidade de renda e de preferências, espera-se que o consórcio não seja formado.
III.6 Que consórcios serão formados?
A análise desenvolvida nesta seção mostra o papel determinante da homogeneidade de rendas
e preferências na formação de Consórcios Intermunicipais de Saúde. Quando os consórcios são
totalmente homogêneos, os ganhos de escala são suficientes para garantir sua formação. A heterogeneidade, no entanto, traz consigo fatores limitantes à formação dos CIS.
Quando a heterogeneidade se reflete apenas nas rendas médias dos municípios, então haverá
formação de consórcios sempre que a preferência relativa dos habitantes desses municípios por bem
público não seja demasiadamente baixa. Vale observar que, nesse caso, o município mais rico ficará
atraído não pelo interesse no aumento de gastos em saúde, mas sim pela possibilidade de dividir
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com o outro município o gasto com a provisão do bem público − reduzindo seu dispêndio per capita
em saúde −, ao mesmo tempo em que tem mais flexibilidade para realocação de seus recursos entre
consumo privado e público, devido ao ganho de produção de saúde associado ao consorciamento.
Já o município mais pobre vê no consórcio uma oportunidade de aumentar sua produção de serviços de saúde.
Por outro lado, quando a heterogeneidade se manifesta exclusivamente nas preferências dos
habitantes dos municípios por bem público, somente haverá formação de consórcio quando essa
heterogeneidade for muito reduzida. Mesmo nesse caso, é necessário que o ganho com a produção
conjunta seja não-trivial.
Finalmente, quando há heterogeneidade tanto na renda como nas preferências por bem público, em geral não haverá consorciamento.
As reduzidas evidências empíricas recolhidas parecem suportar os resultados obtidos no que
diz respeito à homogeneidade de renda. Em anexo localizado ao final do capítulo, a tabela Renda
Per Capita e Decis de Renda de Municípios Consorciados e não Consorciados por Diretoria Regional de Saúde (DRS) do Estado de Minas Gerais – 1999 fornece dados referentes à renda média,
mínima e máxima dos municípios em cada consórcio do estado e também daqueles que não fazem
parte de parceria, para cada regional de saúde. Além disso, são apresentadas informações quanto
aos decis de renda máximo e mínimo em que esses municípios se encontram e, finalmente, dados
referentes ao percentual de municípios separados por apenas um decil de renda em cada consórcio e
também no restante dos municípios não consorciados, integrantes de uma mesma DRS.
A análise da renda per capita dos consórcios existentes no Estado de Minas Gerais mostra que
há homogeneidade de rendas entre os municípios participantes de um mesmo consórcio. Em 31 dos
64 consórcios atuantes em 2003 − que englobam 754 municípios do estado − de 70% a 100% dos
municípios participantes da mesma associação são separados por apenas um decil de renda. Além
disso, em uma mesma DRS, verifica-se que 59,1% dos municípios consorciados apresentam rendas
mais homogêneas do que municípios que não formaram parcerias78.
Apesar da análise acima sugerir maior homogeneidade de renda entre municípios consorciados do que entre municípios não consorciados, é importante ressaltar que a abordagem teórica
também enfatiza o papel das semelhanças de preferências na formação de consórcios. Uma primeira
tentativa de utilizar o partido político do prefeito, bem como a composição partidária da Câmara
de Vereadores, como proxies das preferências dos habitantes de um município não resultou em
conclusões significativas, o que sugere estudos futuros mais aprofundados para determinar que
parâmetros melhor refletem essas preferências.

78
Considerou-se o percentual de municípios separados por 1 decil de renda como proxy para considerações sobre a homogeneidade de renda. Esse percentual foi calculado tomando-se como referência o número de municípios no decil de renda modal
e agregando-se a esta contagem os municípios de segunda maior freqüência.
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IV. Conclusão
Utilizando um modelo com microfundamentos políticos, o presente capítulo analisou os efeitos da heterogeneidade entre municípios sobre a decisão dos políticos quanto à inclusão da proposta
de consorciamento em suas plataformas políticas vis-à-vis a possibilidade de provisão autárquica de
serviços de saúde. A plataforma proposta pelos políticos é votada pelos habitantes do município,
sendo a vitoriosa implementada após as eleições.
Neste trabalho, cada eleitor deriva utilidade do consumo de bem privado e de bem público,
que pode ser produzido autarquicamente ou por meio de consórcio. Partindo-se de hipóteses que
garantem a aplicação do Teorema do Eleitor Mediano, encontraram-se a utilidade de um eleitor j do
município i, quando o bem público é provido pelo município isoladamente e por meio de consórcio,
e as respectivas quantidades ofertadas de serviços de saúde.
O principal resultado do estudo diz respeito à forte relação existente entre as características
dos municípios e a formação de consórcios. Quando houver homogeneidade entre as rendas dos
municípios e as preferências por bens públicos, haverá formação de consórcio. Quando as rendas
médias dos municípios forem diferentes, mas suas preferências idênticas, então poderá haver formação da parceria, desde que ambos atribuam importância suficiente à provisão de bem público.
Finalmente, a formação de consórcio se torna menos provável quando os municípios diferem quanto à importância que atribuem à provisão de serviços de saúde. Além disso, os consórcios muito
dificilmente serão formados quando, além das preferências, os municípios também diferem nas
rendas médias respectivas.
Assim, este capítulo responde à questão inicial sobre quais consórcios serão formados, prevendo a formação de dois tipos bem diferenciados de associações: os consórcios homogêneos, nos
quais há grande proximidade quanto às rendas médias dos municípios; e os consórcios em que
municípios possuem rendas heterogêneas mas preferências homogêneas, desde que essas preferências atribuam a devida importância à provisão de bem público. No entanto, essa última estrutura
organizacional sugere um curioso alinhamento de interesses nos consórcios. Enquanto o consorciamento levará a uma maior produção de saúde para o município mais pobre, o município mais rico se
associa tendo por motivação maior não o aumento da produção de bem público, mas sim a redução,
em termos médios, de seus gastos com saúde.
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66,7

1

4º

4º

122,9

122,9

122,9

75,0

13

10º

8º

198,5

145,5

353,3

69,2

Pouso Alegre
Pouso Alegre
São João del Rei
São João del Rei
São João del Rei
São João del Rei
São João del Rei
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Teófilo Otoni
Teófilo Otoni
Teófilo Otoni
Teófilo Otoni
Ubá
Ubá
Uberaba
Uberaba
Uberaba
Uberlândia
Uberlândia
Unaí
Unaí
Varginha
Varginha
Varginha

CIS dos Munic. do
Médio Sapucaí
Municípios não CIS
CIS da Micr. dos
Munic. do Alto Rio
Grande
CIS da Micror. de São
Lourenço
CIS das Vertentes
CIS do Alto
Paraopeba
Municípios não CIS
CIS da Microrregião
de Sete Lagoas
CIS da Região do
Calcário
CIS do Centro Oeste
Mineiro
CIS do Médio Rio das
Velhas
Municípios não CIS
CIS Baixo Mucuri
CIS da Região
Fronteira entre
Estados BA/ES/MG
CIS entre os
Vales Mucuri e
Jequitinhonha
Municípios não CIS
CIS da Microrregião
de Viçosa
Municípios não CIS
CIS do Vale do Rio
Grande
CIS do Vale Rio
Grande
Municípios não CIS
CIS da Micr. do Vale
do Paraíba
Municípios não CIS
CIS do Nordeste
Municípios não CIS
CIS da Região de
Lavras
CIS dos Municípios
Sul-Mineiros
Municípios não CIS

% de municípios
separados por 1
decil

Renda per capita
máxima
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Renda per capita
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Decil mínimo

Número municípios

Consórcio

DRS

Capítulo 4 Efeito da heterogeneidade entre municípios
sobre a formação de Consórcio Intermunicipal de Saúde
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10º

9º

248,7

168,2

394,0

51,7

6

7º

9º

233,3

191,8

277,6

66,7

16

4º

9º

201,0

121,6

261,5

56,3

17

10º

9º

215,7

141,2

402,6

47,1

13

5º

9º

174,2

127,0

277,3

78,6

16

3º

9º

152,6

88,1

288,1

50,0

2

7º

9º

232,9

188,5

277,3

0,0

10

4º

9º

191,1

120,3

281,7

50,0

5

6º

8º

187,8

161,3

234,2

80,0

7

6º

9º

195,9

171,9

253,7

85,7

11

4º

7º

140,7

97,4

210,2

81,8

2
7

5º
2º

7º
4º

185,4
94,2

156,8
70,9

213,9
114,6

0,0
85,7

10

4º

8º

161,8

119,9

226,2

70,0

25

1º

8º

112,2

61,5

226,2

50,0

3

4º

7º

148,4

116,4

210,3

66,7

9

10º

6º

159,8

96,5

329,7

66,7

7

4º

7º

158,0

106,1

208,2

57,1

25

10º

9º

262,5

202,2

336,4

100,0

10

7º

9º

247,8

210,9

283,1

83,3

11

10º

9º

292,7

240,6

400,4

81,8

9

10º

9º

261,0

172,5

389,3

100,0

9
4
9

10º
6º
10º

9º
7º
8º

250,4
179,6
184,7

196,4
166,8
103,0

305,8
191,0
343,5

77,8
100,0
44,4

9

10º

9º

232,7

176,9

347,1

55,6

16

10º

9º

244,9

164,9

382,3

62,5

3

5º

7º

180,9

146,2

207,1

66,7

Fonte: Perfil de Informações Municipais do IBGE, 1999, e COSECS/MG.
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O presente livro tem por objetivo conhecer aspectos relacionados à motivação que leva gestores públicos a promover a associação de municípios por meio de consórcios, às debilidades no
tocante à formação e sustentabilidade dessas parcerias e às formas de superar essas dificuldades por
meio do desenho de mecanismos de incentivos.
O livro pretende contribuir para a discussão consubstanciada dessa forma de gestão, adicionando ao debate aspectos de teoria e modelagem econômicas. Vale destacar que vários resultados
obtidos por esse estudo foram contemplados pela Lei dos Consórcios – (Lei no 11.107, de 6 de abril
de 2005); outros ainda merecem ser considerados.
No primeiro grupo encontram-se sugestões a respeito de mecanismos que podem garantir a
sustentabilidade dos consórcios. Entre eles, a necessidade de assinatura de contratos entre as partes
como forma de assegurar a assunção de compromissos e a adoção de punições aos entes federados
que não cumprirem suas obrigações para com o consórcio. Apesar de representar um grande passo
para o fortalecimento dos consórcios públicos no Brasil, ficou evidente que punições críveis não
foram estabelecidas pela lei, o que pode comprometer a viabilidade dessas parcerias.
No segundo grupo, que inclui os resultados do estudo não contemplados pela Lei dos Consórcios, estão recomendações acerca da necessidade de se introduzir incentivos monetários para a
formação e manutenção de consórcios. Trata-se, principalmente, de assegurar que os ganhos dessas
parcerias sejam suficientemente elevados de forma a atrair municípios. Para tanto, sugere-se que o
governo federal invista na compra de equipamentos e infra-estrutura de forma a possibilitar maiores
ganhos de produtividade por parte do consórcio. A criação de mecanismos de punição dissociados
de estímulos para a formação de consórcios pode levar a situações em que essas parcerias possam
vir a não ser nem mesmo formadas. Nesse aspecto, a Lei de Consórcios é omissa, podendo desincentivar a união de entes federados por meio de consórcios devido à criação de exigências e à eventual ausência dos estímulos necessários para que seja vantajoso abrir mão de certas prerrogativas
como, por exemplo, maior flexibilidade orçamentária.
Em que pesem as análises resultantes deste estudo poderem ser aplicadas para várias áreas,
o enfoque deste livro foi dado aos consórcios públicos na área da saúde. Além dos problemas naturais de incentivos relacionados às parcerias em geral, a análise dos Consórcios Intermunicipais de
Saúde (CIS) torna-se particularmente relevante devido a duas tendências atuais, no que diz respeito
à provisão pública de saúde no Brasil.
Em primeiro lugar, existe uma clara orientação do Ministério da Saúde (MS) no sentido de
corrigir as perdas de escala e escopo resultantes da grande fragmentação dos serviços de saúde
ocorrida após a Constituição de 1988. A resposta do ministério a esse fenômeno tem sido o estímulo à microrregionalização, contemplada na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS
01/01), que organiza o território para o planejamento da atenção à saúde. Tendo sido estabelecidas
as diretrizes do processo de descentralização em saúde, baseado na regionalização e hierarquização
da rede de assistência à saúde, espera-se que haja maior articulação municipal e, portanto, um am-
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biente propício para a proliferação das experiências de consorciamento. Analisar como esses dois
instrumentos podem se integrar, de forma a se adicionar à visão mais global do MS a perspectiva
municipal, mais próxima à população-alvo dos consórcios, constitui uma continuação natural da
pesquisa atual. Pesquisas futuras podem ser orientadas tanto para a análise de aspectos empíricos,
por meio de estudos de casos, como para o desenvolvimento de estudos teóricos, nos quais sejam
analisados a legislação existente, bem como os incentivos resultantes da co-existência dos CIS em
um território regionalizado.
A segunda tendência atual − importante para a provisão de saúde no país, em geral, e para os
CIS, em particular − resulta da vinculação de recursos para a saúde, assegurada pelos dispositivos
contidos na Emenda Constitucional n° 29. Com a nova exigência, espera-se que os CIS venham
a ocupar um papel de destaque quanto à provisão de serviços de saúde. Novamente, o estudo do
impacto da vinculação de recursos próprios de estados e municípios para o custeio do SUS, e sobre
a motivação de prefeitos para formarem e manterem consórcios de saúde constitui uma extensão
natural do presente livro.
Paralelamente aos desenvolvimentos sugeridos, um estudo empírico mais aprofundado, com
o objetivo de esclarecer as motivações que levam à formação de consórcios heterogêneos, é uma
continuação natural do capítulo 4. Essa extensão deverá incluir questões relativas ao efeito “carona”, que já existe antes mesmo da formação dos consórcios, em um modelo envolvendo um número
qualquer de municípios contíguos.
O efeito do consorciamento sobre a produção de saúde foi modelado, neste livro, por meio de
uma função dada exogenamente, que dependia de forma crescente do gasto per capita em saúde e da
população atendida. Com o intuito de obter resultados explícitos, formas específicas da função de
produção foram postuladas ao longo do livro. Sugere-se que uma primeira extensão à modelagem
atual utilize funções de produção mais gerais, ainda que dadas de forma exógena, a fim de se verificar a consistência dos atuais resultados.
Caberia também ampliar o entendimento dos mecanismos que geram ganhos e, principalmente, perdas decorrentes da provisão consorciada de bens e serviços de saúde. No lado dos desincentivos, deve ser incorporada a análise de alguns custos decorrentes da provisão consorciada de bens e
serviços de saúde. Os custos de transporte – devido à necessidade de locomoção dos pacientes dos
municípios-membros para o município-sede da parceria – e os custos políticos – visto que é pouco
provável que o eleitor associe a ação consorciada de saúde prestada em outro município à atuação
de seu prefeito, podendo não se reverter em votos para o incumbente – devem ser considerados. Por
outro lado, o ganho do consorciamento associado à especialização também deve ser incluído.
No que diz respeito às hipóteses quanto às variáveis que afetam a produção em saúde (gasto
per capita e população atendida), apesar de serem hipóteses naturais, a justificativa para o formato
adotado é essencialmente tecnológica, fazendo apelo aos ganhos de escala e escopo oriundos da
provisão consorciada. Existem, no entanto, outras formas de explorar os ganhos de produção dos
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consórcios, por meio de argumentos mais próximos à teoria das vantagens comparativas e da economia da informação.
De fato, é possível que municípios distintos possuam capacidades diferentes quanto à provisão de saúde. Essa capacidade pode se manifestar sob diferentes formas: maior experiência em
administrar grandes estabelecimentos médicos (vantagem administrativa), existência de capital humano (que, por alguma razão de ordem pessoal, pode preferir trabalhar em certos municípios, por
exemplo), ou ainda tribunais de contas municipais que melhor controlam os gastos em saúde, entre
outras. Dadas essas distintas capacidades, os consórcios gerariam ganhos de produção simplesmente por poderem explorar as vantagens comparativas de cada município.
Outra explicação endógena para o ganho de produção dos consórcios poderia estar associada à inclusão de novos incentivos ao esforço por parte dos profissionais de saúde contratados
pelo consórcio. Por serem instituições de direito privado, os consórcios têm maior flexibilidade de
contratação e também de demissão de pessoal. Dessa forma, podem estabelecer melhores contratos
salariais do ponto de vista dos incentivos (high powered incentives) do que aqueles vigentes na administração pública. Um esquema de salários relacionado ao desempenho deve resultar em um nível de
dedicação maior por parte dos profissionais, gerando uma maior produção de saúde.
A análise do aumento da produção de saúde, como resultado do uso das vantagens comparativas dos municípios envolvidos e dos incentivos salariais, deve ser desenvolvida em trabalhos futuros.
A economia política dos CIS foi explorada no último capítulo deste livro. No entanto, restam
muitas extensões a serem analisadas, em particular no que diz respeito ao poder de negociação dos
prefeitos dos municípios. De fato, o capítulo 4 supõe que o resultado da negociação entre municípios, quando o consórcio é formado, é eficiente e resolve um problema de Pareto para se chegar à
provisão consorciada de saúde. O desenvolvimento de um modelo explícito de negociação − que
pode tomar diferentes formas – surge como extensão natural para essa hipótese.
Um primeiro mecanismo de negociação pode corresponder a um modelo do tipo Rubinstein, com informação completa, a exemplo daquele desenvolvido em Bugarin (1999a). Espera-se,
nesse caso, chegar a um resultado eficiente, em que o poder de barganha de cada município estará
explicitado de forma mais contundente. Outra extensão usaria um modelo de Rubinstein, com informação incompleta sobre os tipos dos prefeitos, o que pode gerar ineficiência e envolver questões
de sinalização e/ou construção de reputação (Pires e Bugarin, 2002). O estudo envolvendo aspectos
de reputação é particularmente interessante, pois a reputação surge tanto no relacionamento entre
prefeitos quanto no relacionamento entre cada prefeito e seu eleitorado.
Finalmente, o modelo de economia política poderia ser estendido no sentido de se permitir
heterogeneidade de preferências dentro de um mesmo município, além da heterogeneidade de renda. Tal modelo torna muito mais complexa a análise de equilíbrio, mas permite explorar fenômenos
como, por exemplo, a possibilidade de que agentes semelhantes (em termos de renda e preferência) de
diferentes municípios assumam posturas eleitorais idênticas, no tocante à formação de consórcios.
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Por fim, cabe ressaltar que os estudos aqui desenvolvidos podem, com adaptações, ter aplicações em outros setores além da saúde. A ação conjunta de municípios, por meio de consórcios, para
resolver problemas comuns é uma realidade em diversas áreas como meio ambiente, saneamento e
abastecimento. Sendo assim, os resultados aqui obtidos poderão gerar conhecimentos não somente
para a saúde, mas também para a análise mais ampla do fenômeno do consorciamento no Brasil.
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